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গ্রন্থকারের নিবেদন 
প্রা দ্বাদশ বধের ও আঁধক হইল 'মামি জনৈক মুক-ব্পণ্র বা'লকপুক 

চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে লিপু হই । কলিকাতা মৃুক-বধির-বিদ্ভালর তখনও 

সংস্থাপিত হয় নাই ; এবং পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মুক-বধিরগণের শিক্ষা: 
কনে নানা বিস্ময়কর উপান্ন উদ্ভাবিত হইলেও তৎসম্বন্ধে এদেশের 
লোকের কোনও জ্ঞান ছিল না বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। এমতাবস্থায় 

বধিরগণের শিক্ষাকার্ধ্য এদেশে কিবূপ ছঃসাধ্য ও বিদ্রসঙ্কৃল ছিল সন্- 

জেই অন্মিত হইবে। যাহা হউক পাশ্চাত্য দেশবাসী বধিরগণের 
অত উন্নতির সংবাদ জ্ঞাত হুইয়! স্বদেশের বধিরগণের ছুরবস্থা কথ- 

ঞ্িৎ প্রশমনের জন্ত প্রাণে আকাজ্ষা জন্মে। কালক্রমে কলিকাতা! 

মুক-বধির-বিগ্ভালয়ের হুচন! হইলে আমি তৎকার্য্যে যোগদান করি এবং 

তদবধি বধিরগণের শিক্ষাকার্যে আমার সমুদয় সময় এবং ক্ষুদ্র শক্তি 

নিয়োগ করিয়া! আসিয়াছি। 

ইংরাজী ও ইয়োরোপীয় অন্ঠান্ত ভাষায় মৃুক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে 
কত সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থই ন৷ প্রচারিত হইয়াছে! কিন্ত আমাদের দেশে 
এই হুই লক্ষ অব্যক্ত ছুঃখপূণ বধিরের বাসভূমি--ভারতবর্ষে-_এ পথ্যস্ত 

একখান পুস্তকও প্রকাশিত হয় নাই; ইহা ভাবিলে কোন্ সহদয় 

ব্যক্তির 'প্রাণে না গভীর হঃখের সঞ্চার হইবে ? যাহার! প্রাণের তীব্র 
যাতন! মুখে ফুটিয়া বলিতেও বঞ্চিত, সাস্বনার হৃদয়স্পর্শী মধুর ধ্বনি 

যাহাদের কর্ণ স্পর্শ করিতে পারে না--সেই মুক-বধিরগণের ছঃখে 

বাখিত হইয়। তাহাদের শিক্ষার জন্য আমি এই ““মৃক-শিক্ষা” নামক 

পুস্তক প্রণয়ন করিলাম । এই পুস্তকে কোনও হীনতা দৃষ্ট হইলে সহৃদয় 

পাঠকগণ তাহ] মাঞ্জন! করিবেন, আশা! করি। 
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সমস্ত বঙ্গদেশে প্রায় সত্তর হাজার মৃুক-বধিরের মধ্যে কলিকাত 

মুক-বধির বিদ্যালয়ে কেবল ৩০1৩২টা বালক বালিক! শিক্ষা প্রাপ্ত হই 
তেছে। বধিরগণের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞত। বা তৎ্সম্বন্ধে অনাস্থ 

নিবন্ধন অনেক স্থলে অভিভাবকগণ আপনাদিগের বধির সম্তানগণষে 

শিক্ষার সুখময় ফলে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আশ। করি এই গ্রন্থ প্রচ" 

রের সঙ্গে সঙ্গে বধিরগণের শিক্ষা সম্ভাবন। সম্বন্ধে এদেশের লোকের 

চক্ষরুম্ীলন হইবে। ৃ 

স্কটলও নিবাসী শিক্ষিত বধির মিঃ ভবলিউ, এগনিউ এই পুস্তক 

সন্নিবিষ্ট কতকগুলি চিত্র আমাকে অদ্বমূল্যে (১২ পাঃ) বিক্রয় করিয়া- 

ছেন? এ্রঁঃঅদ্ধমূল্যও আমি ইংলগ্ডের ভূতপুর্বব রাজমন্ত্রী মহাবদান্ত লর্ড 

রোজবারির নিকট হইতে লাভ করিয়াছি ; কলিকাত।র বিখ্যাত বাব- 

সরী ফিনলে কোম্পানীর প্রধান অংশী মিঃ আর, এইচ, সনক্রেয়ার 

বিলাত হইতে এ চিত্রগুলি আনয়নের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন । সদা 

শর মহাত্মা মিঃ এগনিউর সবিশেষ উদ্যোগে ও শ্রকান্তিক যতই আমি 

অপর মহোদয় দ্বয়ের অনুগ্রহলাতে সমর্থ হইয়াছি, এই পুস্তক প্রণয়নে 

সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র দত্ত, কলিকাতা বয়েজ স্কুলের 

শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকন্তরচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং আরও অনেক সদাশয় ব্যক্তি নানাপ্রকারে আমার সহায়তা 

করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর বিশেষ উৎসাহ ব্যতীত আমি “মুক- 

শিক্ষা” প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম না। ইঞ্াদের নিকট আমি কৃত- 

ক্ততা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। 

কলিকাতী-সুক-বধির-বিগ্তালয় । | 
১লা আশ্বিন, ১৩১ । গ্রন্থকার । 
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মুক-বধিরের শিক্ষা এদেশে নৃতন জিনিস । জন্ম-বধির হইলেই 

মক হয়। ইহার| বে লেখাপড়। শিথিতে এবং কথা বলা অভ্যাদ 
করিতে পারে, ইহা' আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে 

অনেকে অবগত নহেন : অথবা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে প্রস্কত নেন । 

অদ্ধেয় বন্ধু বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের “মৃক-শিক্ষা1” বাঙ্গল। ভাবায় 

এই সন্বন্দে প্রথম পুস্তক । ইহ] পাঠ করিলে জদয়ঙ্গম হইবে যে মুক- 

বধিরগণ নাকৃশক্তি বজ্জিত নহে, কেবল শ্রবণশক্তির অভাবেই ইহাদের 

বাকান্ফক্তি হর না। পরস্থ ইহাদের মেধা ও বিচারশক্তি সাধারণ 

লোকের অপেক্ষা হীন নহে, এবং উপধুক্ত শিক্ষার ব্যবস্তা থাকিলে ইহা" 

রাও নানারপ বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনাদের ও দেশের অশেষবিধ 

কল্যাণ সাধন করিতে পারে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রদ- 

শন করিয়াছে, অনুসরণ কর! প্রত্যেক শিক্ষিত সমাজের অবশ্য কর্তব্য । 

বিগত লোক-গণনা-বিবরণীতে দেখা যায়, এই বাঙ্গলা দেশে 
৫৩,১৫৪ জন (৩২,৫৯৯ পুরুষ, ২০,৬৪৫ স্ত্রী) মুক-বধির আছে । এই 

অর্ধ লক্ষাধিক লোক অন্যের গলগ্রহ হুইয়া ইতর জীবের ন্তায় নিতাস্ত 

দ্বণিত জীবন যাপন করিতেছে । ইহাদের উন্নতিকল্পে মোহিনী বাবু 
অশেষ যত্ব ও পরিশ্রম করিয়া “মূক-শিক্ষা” গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 

আশা করা যায় ইহা! পাঠ করিলে মুক-বধির্দের শিক্ষাদান বিষয়ে 

শিক্ষিত লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ হইবে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রাথমিক শিক্ষার উপযেশখী অন্েকঞ্চলি পাঠ সুশ্লিবেশিত হুইয়াছে। 
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গ্রন্তক্। প্রচুর অর্থবায় করিয়া বিস্তর রমণীয় চিত্রপ্ধারা পুস্তকখানি 

বিশেষ নয়নরঞ্জন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে মুক-বধির বালক- 

বালিকাগণ গৃহে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে । 

হটলগু নিবাসী শিক্ষিত মৃক-বধির যুবক মিঃ এগনিউ এবং উন্নতি- 
শীল রাজনৈতিক দলের অন্ততম নেতা ও ভতপুর্বব গ্রধান মন্ত্রী লঙড 
রোজবারি, এই মহোদয়দ্ত্ মোহিনী বাবর এই সাধু উদ্যমে প্রস্ভৃত 

সহায়তা করিয়াছেন ; ফলত: ইহাদের সাহায্য লাভ ন। করিলে গ্রন্থকার 

কিছুতেই এই কার্য এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। 

ভরসা করি বিদেশীয় লোকের এই সতদৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া আমাদের 

দেশের সম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দ্রর্ভাগ্যদের উন্নতিকল্পে বন্তবান্ 

হইবেন । 
সন্তান জন্মিলে পিতামাতার কত আহলাদ। ছেলে কচিমুখে আধ 

আধ স্বরে “দাদা,” “বাবা,” “মা” ইত্যাদি মধুময় বাক্যে 

কোন দিন করণে অমুত বর্ষণ করিবে, পিতামাতা ব্যগ্র চিত্তে তাহার 

প্রতীক্ষা করিতে থাকেন । কিন্তু যথাকালে সন্তানের বাক্যক্ষপ্তি না 
হইলে তাহাদিগের মন্তকে যেন বজাঘাত হয়। চীৎকার করিয়া ডাকি- 

লেও সন্তান ভাহ। অনুভব করিতে পারে না। ন্নেহের সাদর সম্ভীষণ 

তাহার নিকট অর্থশূন্ত | অন্ান্ত ছেলেদের মত সেও হাসে, কাদে, 

ছুটাছুটি করে, কিন্তু কথা বলিতে পারে না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত 

সে একটা সাঙ্কেতিক ভাষার (51418110096) আবিক্ষার করে, এবং 

ভাহা দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অতি সাধারণ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া 

থাকে । কিন্তু এই অসম্পূর্ণ ভাষ! দ্বার মনের বথোচিত বিকাশ কোন 
মতেই সম্ভবপর নছে। পরন্ত তাহার আত্মীয় শ্বজন ভিন্ন কেহই এই 
অভিনব ভাষায় অভিজ্ঞ নহে । এইরূপে ক্রমে 'সে সমাজ'হইতে বিচ্ছিন্ন 
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হইয়া পড়ে ; এবং জনতার ভিতরেও একাকী বা করিতে থাকে। 

ইতর প্রাণীর স্তায় সে খায়, বেড়ায়, ঘুমায় এবং ইহাই তাহার জীবন- 
লীলার পরিসীমা । মানুষ যদ্দি প্রচলিত ভাবায় মনোভাবের আদান 

প্রদান করিতে ন। পারিল, তবে তাহার জীবনধারণ বৃথ]। 

আমরা শৈশবকালে যে ভাষ! শুনিয়া থাকি সেই ভাষাই বলিতে 

শিখি । অতএব যে বধিরত। বশতঃ জন্মাবধি কোন ভাষাই শুনে নাই 

সে কোন ভাষাতেই কথ। কহিতে শিখে না) অর্থাৎ জন্ম-বধির হইলেই 

মূক হুয়। তবে আবার বধির ও মুকগণ কিরূপে কথা বলিতে এবং 

অন্তের কথ বুঝিতে অভ্যাস করে ? বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার এই 

কথাটি যুক্তি, উদাহরণ ও সুন্দর সুন্বর চিত্র দ্বারা অতি পরিফ্কাররূপে 

বুঝাইয়৷ দ্িয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে আমার কিছু লেখা সাধারণ 

ভাবে বাহুল্য বোধ হইলেও ছুই চাঁরিটা কথা বল। আবশ্তক মনে হুই- 

তেছে। আমরা সকলেই কথা বলি; কিন্ত কি করিয়। কথ। কহি, ফুস- 

ফুস যন্ত্র হইতে নিফাশিত বায়ু কি প্রকারে মুখ ও নাসারন্ধ, দ্বারা বাহির 

হুইয়৷ কর্ণের প্রীতি ও বিরক্তি জন্মায়, ইহা লক্ষের মধ্যে একজনও 

জানেন কি না অথব। ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ। 

মুক-বধিরগণ বাক্শক্তি হীন নহে । আজন্ম অথবা আশৈশব বধি- 

রতাই বাক্যস্কুপ্তির একমাত্র অস্তরায় ! পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে 

যে ইহাদের বাগ.যস্ত্র সাধারণ লোকের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় স্থগঠন ও সবল। 

ইহারা কথনও কোন ভাষ। শুনে নাই বলিয়া অর্থবোধক শব উচ্চারণের 

চেষ্টা করে নাই। ইহাদের বাগিক্র্িয় চীৎকার, ক্রন্দন প্রভৃতি কতক 

গুলি অব্যক্ত শব্ধ উচ্চারণ ব্যতীত কোনও ব্যক্ত ভাষ। প্রকাশে ব্যব- 

হৃত হয় নাই। তাহা বলির! ইহাদের যন্ত্রটী অকর্্মণ্য, ইহা কোনও 
ক্রমে ভাব! উচিত নহে। 



( ও) 

ফুস ফুল হইতে নিষ্ষাশিত বায়ু ক্ঠনালীস্বিত বাকৃতন্বীর (০০৪ 

০০7৭5) গাত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 

করে। শব্দ বায়র ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা যেমন কর্ণ 
দারা শবণ করা যায় তেমন আবার স্পশশজ্ঞান দারাও অনুভূত হয়। 
কথা বলিবার সময় কণদেশে হন্তার্পণ করিলে আমর! বুঝিতে পারি 

কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে নানারূপ শবের ক্রিয়া! হইতেছে । মক-বধিরগণ 
নিজের অঙ্গে এই ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়! কা কহিতে শিক্গা করে। 
শিপ্চগণ যেমন একটী ভ্ইটী করিয়া অনেক শন্দ ও ক্রমে বয়োরুদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বাকা বলিতে শিখে, মক-বধিরগণও ঠিক তাহাই করে ! 
প্রথম “আম,” “আতা”, “মা প্বাবা” ইত্যাদি সহজ উচ্চার্ধ্য ও সহজ- 

বোধা শব্দ, ক্রমে “মা ভাত দাও,” “আমি জল খাব” ইত্যাদি বাক্য । 

এই ত হইল ইহাদের কথ! ৰল! শিখিবার প্রণালী ; কিন্তু ইহার' 

অন্তের কথা বুঝিবে কেমন করিয়] % ভাষা কতকগুলি শবের সমগ্টি । 

ভিন্ন ভির শবের উচ্চারণে জিহ্বা, ওষ্ঠ ইত্যাদি বাগিন্দ্রিয় এবং মুখমণ্ডল 

বিভিন্ন রূপ আকার ধারণ করে । যথা “পা” বলিতে সংযুক্ত অধরোষ্ঠকে 

বিশ্লেষ করিয়া মুখব্যাদান করি, কিন্তু “আম” বলিতে ঠিক উহার বিপরীত 
অর্থাৎ প্রথম মুখব্যাদান করিয়া পরে অধরোষ্ঠকে সংযুক্ত করি। মৃক- 

বধিরগণ বক্তার ওষসঞ্চালন এবং সুখমগ্ডলের ভাব ভঙ্গি নিরীক্ষণ 

করিয়া তাহার উচ্চারিত শবাঁবলী এবং অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারে । 

ইছাকে ঠোঁট-পড়। 051১4551170) ৰলা যাইতে পারে। দেখ 'ঘায়, 

স্বকদিগের পক্ষে চক্ষুই শ্রবণ শক্তির কার্য করে। অতএব তাহাদের 

চক্ষু ছুইটাকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হয় যে, তাহারা বক্তার মুখ- 

তঙ্গির অতি সামান্ত পরিবর্তনও লক্ষ্য করিতে পারে। 

সকল মুক-বধিরই যে কথ। বল। শিখিতে পারে এমন নহে, কারণ 
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সকলের বুদ্ধি সমান তীক্ষ নহে । কিন্তু যাহার! কথ! শিখিতে না পারে, 

তাহারাও লেখ পড়া অভ্যাস করিতে সক্ষম । তাহার! লিখিয়া মনের 

ভাব প্রকাশ করিতে এবং পুস্তক পড়িয়া অন্তের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ 

হয়। এতদূর শিক্ষা লাভ করিলেও তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হয়। 

এই পুস্তকে ইউরোপ ও আমেরিকার কতিপয় শিক্ষিত বধিরের 

সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দেওয়া হইয়াছে । ইহারা বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা 

করিয়। সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থোপার্জন দ্বার পরিবার প্রাতিপালন 

করিতেছেন । ইহাদের সামাজিক সম্মিলনের নিমিত্ত গোষ্টা (0100) 

আছে। গুরুতর উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত ইহাদের সভা সমিতি আছে। 

ইহাদের জন্ত নিদ্দিষ্ট ধশ্শশাল! (01)001:07) আছে । সভ। সমিতি ও ধর্ম 

শালায় সাধারণতঃ সাঙ্কেতিক ভাষা (১100-1271509$0 91)0 17100201- 

41১9111)6) দ্বারাই বক্তুতাদি এবং ধন্মৌপদেশ দেওয়া হয়। সাধারণ 
লোকের স্তায় ইস্ারাও সমাজনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা! সম্বন্ধায় নানা 

বিষয়ের আলোচন। করিয়া থাকেন। 

প্রতিভাশালিনী কুমারী হেলেন কেলার সম্বন্ধে মোহিনী বাবু কিঞ্চিৎ 

বর্ণন করিয়াছেন। হইনি অন্ধ ও বধির । জ্ঞান উপাজ্জনের প্রধান 

সহায় চক্ষু ও কণে তিনি বঞ্চিত । কিন্তু তাহার এষন অসাধারণ গ্রতিভ। 

যে কেবল মাত্র স্পশ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি অল্প বয়সে নান। ভাষায় 

পারদশিতা লাভ করিয়াছেন । ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসের প্রথম 

ভাগে নিউইয়ক নগরে ইঞ্ার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। 
আমার দেখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল যে কুমারী কেলার চক্ষুকর্ণের 

অভাব সত্বেও কেমন করিয়। কথা কহিতে এবং অন্তের কথ বুঝিতে 

পারেন। একখান! দীর্থ কোচে আমর! ছুইজনে উপবেশন করিলাম । 

তাহার শিক্ষপ্িত্রী তাহার করতলে অস্ুলী সঞ্চার করিয়1 (1717201- 
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$1১০1117 *) আমার পরিচয় জানাইয়া! দিলেন। তখন তিনি তাহার 

বাম হস্তের অন্ধুষ্ঠ আমার কদেশে এবং তর্জনী ৪ মধ্যমাঙ্থুলী আমাব 
৪দদ্বয়ের টপবে সংশ্গাপন করিলেন; আমি কথা বলিতে লাগিলাম 

এবং তিনি স্পশজ্ঞানের সাহায্যে আমার কথ। বুঝিয়া, কথায় আমার 

শ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। প্রথম আলাপের প্রায় ছয় মাস পরে 

ফিলাডেলফিয়া৷ নগরে ইহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। 

আমি অঙ্কুলী সঞ্চারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “বলুন দেখি আমি 

কে?” তিনি আমার হাতথান। একবার ধারণ করিয়া বলিঘ্ব। উঠিলেন 

+001) ! ৯৮০ হাতে [11713800101 0608105062৮ ধন্ত এই রমনীর 

প্রতিভা ! ধন্ পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি ! 

ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের মৃক-বধিরদের 
অবস্থা ভাবিলে নেত্র প্রান্তে বারি সঞ্চার হয়। আশা করি এক সময়ে 

আমাদের দেশের মুক-বধিরগণও উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়। মানু ষোচিত 

জীবন যাপন করিবে । বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের মৃক-শিক্ষা। 
এই মহৎকার্য্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, আশা করি। ভগবান্ 

করুন এই সাধু উদ্দেস্ত সফল হউক 

আীযামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

* অন্কলীর সাভাষো ইংরাজী বর্ণমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে । এরূপ অঙ্গুলীসঞ্চা- 
সন ছা বেশ আলাপ করা মায়। 



শউঞ্পভ্ঞুশ্মণিল্কা £ 
ছিিউিস্পিস্থাডির 

বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফল শ্বরূপ যে কত প্রকার অদ্ভত আবিষ্কার 

হুইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। যে সকল বিষয় 
এক সময়ে মনুষম্যের নিকট অসম্ভব বা দৈবশক্তি সম্ভৃত মনে হইত, 

আজ তাহা মনস্বী পণ্ডিতগণের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভাবে সম্ভব ও সাধারণ 

ব্যাপার রূপে পরিণত হইয়াছে । মুক-বধিরের শিক্ষাকে গত শতাকী'র 

একটী বিশেষ আবিষ্কার বলিতে হইবে । ৩1৪ শত বৎসর পূর্ববে পৃথি- 

বীর সর্বত্রই মুক-বধিরগণ সমাজের বহিভূত বলিয়া উপেক্ষিত হইত | 
এখনও অনেক স্থান আছে, যেখানে তাহাদের হুঃখের কিছুমাত্র লাঘব 

হয় নাই। তাহারা লোকালয়ে পস্তর স্তায় অতি ঘ্বণিত ভাবে পরের 

গলগ্রহ হুইয়। জীবন যাপন করিতেছে । কিন্তু বর্তমান সময়ে ইংলগ, 

আমেরিক! প্রভৃতি স্থসভ্য দেশে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে। মুক-বধিরদের শিক্ষার জন্ত অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপিত 

হইয়াছে । তথায় তাহারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া মনুয্যের 

মধ্য গণনীয় হইতেছে ও সমাজের নান! প্রকার হিতসাধন করি- 
তেছে। আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বীস যে, মুক-বধিরগণ ঘদিও 

কোন কোন কাজ্কম্্ শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কথা বলা কি 

লেখাপড়া শিক্ষা কর! তাহাদের পক্ষে অপন্ভব-_-এমন কি “বোবায় 

কথা কয়” এ কথা অসম্ভব ঘটনা সমূহের দৃষ্টাস্তস্থল হইয়া! রহিয়াছে । 

'ৰন্কনতঃ সৃক-বধিরের! অন্তান্ত লোকের ভ্তায স্পষ্ট ব্যক্ত কথায়-মনেঃখ্ত 
ভাৰ প্রকাশ করিতে এবং অন্তের কথা বুবিতে পারে । সুসভা দেশে 



৫ 

সুক-বধিরের। শিক্ষা প্রভাবে সংসারের যাবতীয় কার্য্যে শিক্ষিত হইয়া 

নিজ নিজ ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেছেন । ভারতবর্ষে প্রায় ছুই লক্ষ 

মুক-বধিরের বাস। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষীর তেমন কোন 
বন্দোবস্ত হয় নাই। যদিও বর্তমান সমদ্ে সমগ্র ভারতবর্ষে পাঁচটা মা 

স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেশয় লোকের তাহাতে বড় আস্তা দেখ। 

ষায় না! তুলনায় ইংলও, আমেরিক। প্রভৃতি দেশে যে মুক-বধিরের 

সংখা! আধিক, এ কথা বল। যাইতে পারে ন, কিস্ত তথাকার স্কুল, ছাত্র 

9 সে দেশে শিক্ষকের নিম্নলিখিত তালিক। * দেখিলে বুঝা যাইবে, সে 

(দশের লোদক মুক-বধিরদিগের শিক্ষার জন্ত কি প্রকার বত্ুবান । 

স্থানের ক্কীলের শিক্ষকের ছা 

নাম। সংখা । সংখ্যা । সংখা? 
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বঙ্গ ভাষায় মক-বধিরের শিক্ষা সম্বন্ধে এ পথান্ত কোন পুস্তকই 

লিখিত হয় নাই' ইংলগু আমেরিকায় যদিও এসম্বনে অনেক পুস্তক 

ও সংবাদপণাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এদেশে পাওয়া স্ুদুর্লত | 

এই জন্য মে'টামুটি এই শিক্ষা প্রচলনের সামান্ত ইতিহাস, মুক-বধিরের 

শিক্ষা-প্রণালী '9 কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত (মুক ) বধিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

লিপিবদ্ধ কর হইল । এসম্বন্কে বর্ণনীয় অনেক বিষয় থাকিতলও সেরূপ 

বিস্তত ভাব লেখা এ পুস্তকের উদ্দেত্ত নছে। 



ও স্পুন্ন শ্তুভ £ 

ইতিহাস 
'আনাদের দেশে মক-বধিবগণ বনতমান অদদে হেমন মনুধা স্মাজ 

হইতে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি দিত ভাবে জাবনলাপন করি- 

তেছে, ইয়োরেপ আমেরিকাতে এক সময়ে ইভারা সেই প্রকার 

ঘ্বণিত মবন্থা় থাকর। অজ্ঞান অঞ্চকানে পশুর গার জীবনযাপন 

করিত । [ক ঈশ্বর সম্বন্ধে, কি আত্ম। সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে ইহাদের 

কোনই জ্ঞান ছিল না । তাস্থার কথা বলিতে ৩ শুনিতে মক্ষম বলিয়! 

মন্ুধা সমাজের বহিভূত ছিল। এক্ষণে মুক-বধিরের সংখ্যা যেরূপ, 

সে স্ময়েও যে সেইরূপ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত ধন্ম পুস্তক 

ব্যতীত অন্তত্র এই হতভাগ্যদের সঞ্ঘন্ধে কোনও উল্লেখই দেখা যায় না। 



২ মূুক-শিক্ষা | 

সাহা হউক, তাহাদের দুর্দশার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । মুক-বধিরগ্* 
যে কেবল সমাজে ঘ্বণিত হইয়া! জীবনযাপন করিত, তাহা নহে । কোন 

কোন স্থানের লোৌকে মূক-বধিরদিগকে কষ্ট প্রদ্দান করাই ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত মনে করিন্না আপন সন্তানপ্দিগঞ্ষে বিন করিত । লাইকার- 

গাস-ব্যবস্থার মধ্যে এই আদেশ ছিল যে, মক-বধির সস্তানদিগকে বিনাশ 

করিবার জন্ত বাছিরে ফেলিয়া! রাখিতে হইবে 1 স্বসভা এথেন্স নগরে 

মুফ-বধিরদিগকে অতান্ত নিষ্ঠরভাবে হত্যা করা৷ হইত । রোম নগরে 
সৃক-বধিরদিগকে টাইবার নদে নিক্ষেপ করা হইত | এই প্রকার অমান্গ- 

ধিক নিষ্ঠুর অত্যাচার বহুকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময় মধ্যে 
১৯টী মাত্র মক-বধিরের কথা জান। যায় যে, তাহারা অতি সামাস্তরূপ 

উন্নতিল'তভ করিয়াছিল । প্রিনি (1১07) সাহেব তাহার প্রাণিতত্ব গ্রন্থে 

(18017115691) লিখিয়া গিরাছেন যে পেডিনস্ এবং আব এক- 

করন মৃুক-বধির চিত্র-বিগ্তায় কতকটা উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সেই 

সময়ে এ প্রকার দুষ্টান্ত অতি বিরল । |] 
মোজেজ্ ( 1১5০২ 11 প্রসিদ্ধ ইন্বদী ধন্ম-ব্যবস্তাপক মোজেজ 

সৃক-বধিরদিগের হুঃখে দয়া হইর! যাহাতে তাহাদিগকে কেহ অনর্থক 

যন্ত্রণ। দিতে না পারে, তদভিপ্রায়ে এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ধাশ্মিক প্রবর সলোমন ও ইসায়! (১0160017611 8110 

[16551911 )1 ইহারা মুক-বধির ও অন্ধদিগকে অনেক সহাঙ্্- 

ভূতিপূর্ণ স্বর্গীয় বাকা দ্বার! সান্তবন! প্রদান করিয়৷ বলিয়া যাঁন যে, কিছু 
দিন পরে যিশুরীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া মৃক-বধির ও অন্ধের উদ্ধারসাধন 

করিবেন । বাস্তবিক যথাসময়ে তাহাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 

বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছিল । 

হিরোডোটাস (170700005)1 আ্রীকগণের মধো ইনিই 



প্রথম খণ্ড । ৩ 

সর্বপ্রথমে €৫৭ থৃঃ অবে মুক-বধিরদের উল্লেথ করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 

তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। 
এরিষ্টটল্ (8750০0০)। বিখ্যাত দাশনিক এরিষ্টটল ৩৮৪ 

গৃঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অসীম পাগ্ডত্য প্রভাবে তাহার মত 

বুশতাক্দী পর্যন্ত সাধারণের উপর আধিপত্য করিয়াছিল। তিনি 

মৃক-বধিরের শিক্ষ। সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, মৃক-বধিরগণ কখনই শিক্ষার 
অধিকারী নয়। শ্রবণশক্তির অভাবে কোন প্রকার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া 

তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । তাহার মত মহ জ্ঞানী এই প্রকার অভিমত 

ব্যক্ত করায় মুক-বধিরের শিক্ষা তৎকালীন জনসাধারণের নিকট অসম্ভব 
বলিয়। বিবেচিত হুইয়াছিল। 

ডাঃ হিপোঁক্রোটাস্ ( 11011009055 )। ডাঃ হিপো- 

ক্রোটাসই সর্বপ্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওষধাদি প্রস্তত করেন । 

এথেন্স, পেলে! প্রভৃতি স্তানে তিনি চিকিৎসা ব্যবস! দ্বার! অত্যন্ত সম্মান 

ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ৷ ৩৫৭ থ.ঃ অবে' তিনি মানবলীলা। সম্বরণ 
করেন। তিনি স্বরচিত পেরি সার্কান নামক গ্রন্থে মুক-বধির সম্বন্ধে 

লিখিয়। গিয়াছেন, জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা শব্দোচ্চারণ হয়, কণ্ঠ দ্বার। 

আহত এবং তালু ও দস্ত দ্বারা প্রতিহত না হইলে কোন শব্দই ্পপ্ঠ 
উচ্চারিত হয় না। প্রতিবারে জিহ্বার আঘাত দ্বারা শব উখিত ন 

হইলে মনুষ্য কখনই স্পষ্টর্ূপে কথ! কহিতে সমর্থ হইত না। কেবল 

মাত্র একটা স্বাভাবিক অব্যক্তধবনি করিত। আজন্ম মৃক-বধিরই 
ইহার প্রমাণ। কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহ ন৷ জানায় তাহারা কথ: 

কহিতে পারে না। 

যিশুত্রীষ্ট (15505 €71115 01 থূষ্টের জন্মের পুর্ব পর্য্যস্ত মুক- 

বধিরদিগের প্রতি অত্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার হইতেছিল। তাহার 
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প্রচারিত ভ্রাত প্রেম জগতে পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাদের প্রতি এই প্রকার 
কঠোর ব্যবহার তিরোহিত হইতে আরম্ত হইল । তিনি বধিরদিগকে 
শ্রবণশক্তি দিয়া এবং মৃকদিগকে কথা বলিবার শক্তি প্রদান করিয়া 
জগৎকে চমত্রুত করিয়াছিলেন । মেণ্ট মাক লিখিয়া গিয়াছেন ;_-যিষ্ু 
জগতের ত্রাণকত্তা ছিলেন, ঠাহার অলৌকিক কায্যকলাপ যখন দেশ- 
ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে করেকজন লোক একটী মুক-বধিনকে 
সিপ্ুর নিকট আনিল এবং াহাকে £ মক-বধিরের গায় তস্তাপণ করিবান 

০ ঈন্তা অন্করোধ করিল। 
টি ২ তিনি তাহাকে জনত। 
১... পি হইতে স্থানান্তরে লইয়া? 

গিয়া তাহার কণ «এ 
বা স্পশ করিয়-স্বগেব 
দিকে দষ্টিপাত করিরা- 

দীর্ঘ িশ্বাসত্যাগ কতি- 
লেশ এবং বলিলেন *উত- 

ঘাটিভ হুউক' ( 11-1)1) 

[১112118)1 তংক্ষণাহ 

তাভার শ্রবণশক্তির বি- 
কাশ হইল এবং জিহ্বার 
জড়তা দূর হইল। তখন 
হইতেই সে রীতিমত 
কথা কহিতে মারস্ত 

ক'রল। অত্যল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ চতুদ্দিকে প্রচারিত হইল। যীশু 
বেপ্রকার আশ্চর্য্য উপায়ে মৃুক-বধিরদিগকে আরোগ্য করিতেন, তাহা 
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অতিশয় বিশ্ময়কন। এই প্রকার ঘটনা হইতেই মুক-বধিরের শিক্ষার 

কথা লেখকের মনে উদ্দিত হইয়াছিল | কিন্তু ৭ম শতাব্দীর পূর্ব পদ্যন্ত 
তাহাদের শিক্ষার তেমন কোনই বাবস্থা হয় নাই) তবে সেই সময় 

ভইততেই তাহাদের প্রতি অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল । ৮ম শতাবক্দা 
হইন্তে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে চেষ্টা আরস্ত হয়| 

সেন্ট জন বিভালি (১১1. 110111) 0630৮91105 01 প্রথমত: 

মক-বধিরূদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে চেষ্টা কর! হয়, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত 
লেখক বিড. সাভেবের ৭৩৩ খুঃ অন্ধে প্রকাশিত “অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা 

কথা বল" (১৫10 10) 170 1116খ৭) নামক শ্রন্থ পাঠে জান। 

শান, ঠেকসদনর বিশপ্ সেন্ট জন বিভালি ৬৮৫ খুঃ অন্দে একজন 

মক-বপিনক শঙ্গাদান কবিবাধ চেষ্টা করিয়াছিলেন এব সে বিষয়ে 
মনেকটা কতকাণা হইয়াছিলেন। 

(জরেম কাডান (10070 00/12)).) জন বিভালির পলে 

আনেক নন পদান্ত মক-বধিরদের শিক্ষার জন্য কেহ কোন বিশেষ চেষ্টা 

করেন নাই । তবে কোন কোন ইতিহাসে অতি সামান্তরূপে ইভাধ 

সল্লেথ দেখ: যার? বহুদিন পরে ইটালার স্ুপ্রলিকষ পাণ্তিত জেরোম 

কাড়ান মক-বধিতপর শিক্ষান উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য বন যন্ত্র 9 

পরিশ্রম করেন । বনু চিন্তা ও বহু ক্লেশের পর ১৫৮৫খুঃ অকে তিনি এই 

সিদ্ধান্তে উপনাভ হন £ন, মক-বধিরদের শিক্ষা! অতাস্ত কষ্টসাধা হহলেও 

উহা! অসম্ভব নচে । যদিও তিনি তাহা কামো পরিণত করেন নাই 

কিন্ত তিনি উহাদের শিক্ষা! সম্বন্ধে যে পথ প্রদ্দশন করিয়া গিয়াছিলেন, 

তাহাতে স্ভাভার অনুগামীদের যথেষ্ট উপকার ভইয়াছিল। এবং 

তাহারই উপদেশে ও চেষ্টায় অনেক উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকের 

উপলব্ধি হইয়াছিল যে মুক-বধিরদের শিক্ষা অসম্ভব কথা নয়। 



৬ মুক-শিক্ষা 

ডন পেড়ে! পঞ্চ ডি লিয়ন (1০01. 1১০10 1১01200 0 

1,001) )। পেড়ে পঞ্চ ডি লিয়নের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা 

যায় না, ইনি একজন অত্যন্ত বিগ্োৎসাহী লোক ছিলেন । ইনি জেরোম 

কার্ডানের পথান্থসরণ করিয়া স্পেন দেশীন্ন কোন ভদ্র পরিবারস্থ কয়েক- 

জন মুক-বধিরকে শিক্ষাদান করিয়া আনেকটা উন্নতি দেখাইয়াছিলেন। 

ডি জিওভেনি বোনিফেসিও (1). 010৮21171 1011190010) 

বোনিফেসিও ভাইসেঞ্জ। নামক স্কানে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মুক- 

বধিরদের শিক্ষার জন্য নিংস্বার্থ ভাবে আনেক পরিশম করিয়াছিলেন । 

বোনিফেসি ও ইহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে "সাক্ষেতিক বিদ্যা” (116 ৮ ০ 

১11১) নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । এ গ্রন্থের কেবলমাত্র 

একথাননি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে । তাহার গ্রস্ত হইতে নিয়ে একটুকু 
উদ্ধ-ত্র করা গেল। 

সঙ্কেত অথ 

এক পদে দণ্ডায়মান | (১07170 69) চঞ্চলতা | (৬৪০11171011) 

& 0900) 

লম্ফ প্রদান । (1.0819) আনন্দ চিত্র । (৭11) ০01 

00১ ) 
ভূমিতে দৃঢ়ভাবে পদস্থাপন ।016 স্িরতার চিহ্ন । (4 5127 

[01902 016 066 771) 017 0 5691)1115 ) 

06 0700170 ) 

পদ দর্শন । (0 1167.0 111১0 জয়ের কার্য | (11 706 01 

[06 1200) 001)011291 ) 

নগ্পপদ হওয়া । (10102 0216- অতি ছুঃখের চির | (4 5120 

00000 ) ০0107 90110) 
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সন্কেত অর্থ 

এক পদ্দের উপর অন্ত পদ স্থাপন । বিশ্রাম চিহ্ন । (এ 501) 01 

(00113 (090 29০9%০ 0175 [00950 ) 

001)61 ) 

যোয়ান পেরে। বনেট (0091) 78010 13010) 1 উপ 

রোক্ত গ্রন্থ প্রকাশের অত্যল্পকাঁল পরেই স্পেন দেশীক্স ধর্মযাজক যোয়ান 
পেব্রো৷ বনেট এই কার্যে ব্রতী হন। তিনি এই শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক 

িখিয়! গিয়াছেন । বনেট মুক-বধিরদের শিক্ষার জন্য এক হাতের অঙ্কুলি- 

পার! বর্ণমাল। গঠন'প্রণালী (911110-11900611010) আবিষ্কার করেন। 

তিনি এ সম্বন্ধে ১৬২০ খুঃ অবে কয়েক থানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । ১৮৯০ 

গঃ অন্দে (11. 71. 1)1507 ) এইচ, এম, ডিক্সন স্পেন দেশীয় ভাষা 

5ীতে উক্ত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয় ইংলগ্ডে প্রকাশ করেন। 

বুনটের মূল গ্রন্থের একথ গড লগ্ুনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও অন্য একখণ্ড 

পারিসের স্তাশ্নেল ইন্ষ্টিটিউসনে (₹80০7৭] [0৭) আছে। 

জিন রডল্ফ কেমেনেরিয়াস (105 1২010101101 097৩- 

1:111015 ) 1 কেমেনেরিয়াস একজন জান্মীণ ডাক্তার ছিলেন | ১৬২৪ 

খঃ অন্দে তিনি একখানি পুক্তক প্রকাশ করেন । বদিও উহাতে তিনি 

মুক-বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা লিখিয়া যান 

নাই, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া বাইতে পারে, ইহা! পমাণ 

করিয় গিয়াছেন । 
ওলন্দাজ ধন্মযাজক (.২ 1010 1১84607 56[0616)। 

ডেল্ফ সহরে একজন ওলন্াাজ ধর্মযাজক ১৬৩৪ খুঃ অবে ভাষাশিক্ষা 

(৬ 0 51১99০ ) নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনেকে 

বলেন, ইনিই ওলন্বাজদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে মুক-বধিরের শিক্ষা 
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সম্বন্ধে চেষ্টা করিরাছিলেন। ভুহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথ। জান 

যায় না। 

ডাঃ জন্ বালওয়ের (1). 15000) 101৩) 1 জন্ বালওয়ের 

১৬৪৪ খুঃ অন্দে মক-বধিরের শিক্ষণ? সম্বন্ধে ঠুইথান। গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

একখানির নাম চিরলজিন়া। (611)11)1516) অর্থাৎ হস্তসঙ্কতে দ্বারা ভাষা- 

প্রকাশ-বিগ্ঠা, অন্ত খানির নাম চিরনমিযা (€17101)601718) অথাং হস্ত 

বাঁ অঙ্গুলি দ্বারা মনোথত ভাব প্রকাশ করিবার বিদ্যা । ইহার পর 
১৬৪৮ ুঃ আনে মক-বধিব বন্ধু রি নামক আর এক- 

খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্টেৎ তিনি সাক্কেতিক উপাতয় মুক- 

বধিরাদগের শিক্ষা সপ্ধন্ধেই বিশেষ করিয়া লিখিয়। গিয়াছেন। তিনি 

সাঙ্কেতিক উপাদে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । বালওরের 

স্দিও সক্-ব্ধিরদিগকে সাঙ্কেতিক উপায়ে শিক্ষা দিতেই ভাল বাসি 

তেন, কিন ভাভারা উপনূক্ত শিক্ষা পাইলে যে রীতিমত কগ' কভিতে 

পাব, ৯15 তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। 

ছাঃ চনে পয়ালিস (1) ] যাগ) উিনা]1১)। অন্সাকষো ও 
ব্লু খাাতনামা শিক্ষক ইংলঙ্জে তিনি সব্বপ্রথমে মুকব্ধিব- 

দিগক শিক্ষা প্রদান করিতে আরন্ত করেন । ১৬৬১ খ্ঃ আবে দুইটা 

মুক-বধিপরে কাকা-কথন শিখাভতে ক্তকাধা ভইয়াছিলে, এবং এই 

সন্বন্দে এখান গ্রন্থঃ প্রণরন করিয়াছিলেন । 

জন্ ব্যাপটিষ্ট ভান হেলমাট ()107)) 1391)0৯0 উ৬ ক)) 

110111%1 4) | হেলমাট ব্রাসেলস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 

একজন প্রসিদ্ধ রূসায়নবিদ পপ্তিত ছিলেন । তিনি হিক্র বর্ণমাল! 

সন্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং উক্ত বর্ণমালার প্রতিরূতির 

সহিত উহ্থাদের উচ্চারণকালান জিহ্বা সধশালনের সাদী আছে দেখা- 
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ইয়া দেন। তিনি মনুষ্যের মুখ 'ও জিহ্বা সম্বন্ধে অনেক তত্বান্সন্ধান 

করিয়। স্থির করেন, জন্ম-বধিরগণ অন্তের কথা বুঝিতে ও নিজে ব্যক্ত- 

ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে । 

জর্জ সাইলেচ কোটা, পেরি ডি কাচটার (০০০০৩ 
116050)08, 1১10176 00 083101) 1 সাইলেচ কোটা ১৬৭০ খু অকে 

সক-বধিরের কথোপকথন (1116 1)021 ৫ 1101) 1091))5 1)15- 

০০15০) নামক একথানি পুস্তক লেখেন । ঠিক সেই সময়ে ব্রেসিয়। 

নগরের একজন প্রসিদ্ধ ধন্মযারজক ডি, কাচটার মুক-বধিরের সম্বন্ধে 

| 71110 18501 ৮) একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এবং তিনি 

একজন মুক-বধিরকে শিক্ষ। দিয়া বিশেষ রুতকার্ম্য হইয়াছিলেন। ১৬৮* 
খীঃ অবে মুক-বধির শিক্ষক (1)020117106ন 1১16০0৩1101) নামক আর 

একখানি বই লেখেন । 
জন্ কনর্যাড এমেন (0০17) (01780 -৮101291)1 জন্ 

কন্র্যাড এমেন সুইজারল্যান্ডের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক « তিনি 
গারলেম নামক নগরে ১৬৯১ খুঃ অন্দে মুক-বধিরদিগকে প্রথম শিক্ষা 

দিতে আরম্ভ করেন । ১৬৯১ খুঃ অবে তিনি মৃুক-বধিরের কথা বলা 

সম্বন্ধে (501005 ১৫)৫08175) একথানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। আবার 

১৭০* খৃঃ অবে এ পুস্তকে আরও প্রয়োজনীয় অনেকগুলি কথা সংযোগে 

উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া উহা! অন্য নামে (1)155611217) 106 

1.70009018) প্রকাশ করেন। এই গ্রপ্তে তিনি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে 

অনেক কৌতৃহলপূর্ণ বিষয় লিখিয় গিয়াছেন। 
জেকব রোডিগেচ পেরিরা (15০০9 7২০৭011006৭ 

1১719118 )। পেরিরা স্পেন দেশে এক ইছদি বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 

কোন বিশেষ কারণে তিনি ষাতৃভৃমি পরিত্যাগ করিয়া বোরছো! 
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(89/9091)3) নামক স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করেন। তীহার 

একটা মৃক-বধির ভগিনী ছিল। প্রথমেই তাহাকে শিক্ষা! দিয় তিনি 
বিশেষ রুতকাধ্য হইয়াছিলেন, তৎপরে আরও কয়েকটাকে শিক্ষা- 

দান করেন। ১৭৪৯ খবঃ অন্দে দুইটা ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া ফরাসী 
বিজ্ঞান সভা (151010] £5০8061719 ৮ ১০1০)1০০১ ) নামক বিদ্যালয়ে 

গমন করেন, এবং ছাত্রদের শিক্ষোন্নতি দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত 

করেন, এই সময় হইতেই তিনি অতান্ত খ্যাতিলাভ করিয়া্ছলেন 

পেরিরার নিকট কাহারও শিক্ষালাভ করিতে হইলে বহু অর্থের আবঠক 

হঈত। এই জন্তঠ এই শিক্ষা কেবল ধনা লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

ছিল। তিনি মুক-বধির শিক্ষার কাধ্যপ্রণালা সম্পূর্ণ গোপন রাখি- 
তেন। এই জন্তই চাহার কাধ্াযকলাপ মুক-বধিরের শিক্ষ! সম্ধন্ধে কোন 

গ্বায়া ফলোৎপাদন করে নাই। 

স্কুল সংস্থাপন । 
বনদিন হইতেই অনেক মহাস্মা। মক-বধিরদের শিক্ষার তত্বানু- 

সন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই প্রায় শ্বতন্ত্র স্বতন্প ভাবে 
শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। প্রাপ্স কেহই কাহাকে শিক্ষা- 

প্রণালী শিখাইয়া বান নাই, এই জন্তাই উক্ত মহাতআ্মাদের মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহ। লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মিঃ পেরিরার মৃত্যুর অল্নকাঁল 
পরেই তিনজন মহান্থভব্ ব্যক্তি মৃক-বধিরের শিক্ষাকার্য্যে বিশেষভাবে 

লিপ্ত হন। ইহারা তিন জনেই প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন ; এবং অত্যন্প 

কাল মধোই মাধারণের জন্ স্কুল সংস্তাপন করিয়া সুক-বধির শিক্ষার 
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পথ উন্মুক্ত করিয়৷ দেন। এই তিনজন মহাত্মা তিন প্রণালীর আবিষবর্তা 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । ইহার। সকলেই মৃক-বধিরদের শিক্ষার জন্ত সুনিয়মিত 

স্কুল সংস্থাপন করিয়া জগতে চিরম্মরণীয় হইয়। গিয়াছেন। 

আবে ডিলাপে (499০ 0০ 1০ 1209০ )1 ইনি ১৭১২ খুঃ 

অবে প্যারিসের অস্তগত ভারসেইনি নামক স্তানে ২৫এ নভেম্বর অতি 

উচ্চ ও সন্মানিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বালাকাল হইতেই ধার্মিক, 

সতানিষ্ঠ ও দয়ালু লোক বলিয়। তাহার 

বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ডিলাপের এই 

প্রকার গুণের পৰিচয় পাইষা তত্রতা 

ধন্ম-যাঁজকগণ ঠাহাকে ধর্মপ্রচারের 

কাযো নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় 

জানাইলেন, তিনিও সন্তুষ্টচিন্ডে উক 

কাধ্য গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত অধ্যবসায় 

9 পরিশ্রমের সহিত স্থচারুব্ূপে কাম্য 

সম্পাদন করিতে লাগিলেন । একদিন 

তিনি প্যারিসের রাজপথে একাকা 

ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা ঘোড়া তাহার পশ্চাৎ 

দিক হইতে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 
পথের পার্থ ঈাড়াইলেন এবং দেখিলেন, ভ্ুইটী বালিক' পথের উপরে 

বসিয়। হৃষ্টমনে খেলা" করিতেছে । ঘোড়া যখন অতি নিকটবর্তী হইয়াছে,২ 
' তখনও তাহার! সেখানে নির্ভয়ে খেলা করিতেছে দেখিয়। তিনি দৌড়াইয়!- 

বালিক। ছুটাকে সরাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
' তোমরা, এখনি ঘোড়ার পদতলে পেধিত হইয়া যাইতেছিলে, তবু সরিয়। 
'বাও নীই কেন ?* ডিলাপের কথায় তাহারা কোনই উত্তর, করিল না 
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দেখিয়া আবার জিজ্ঞাস! করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কগ: বলিল না, 
কেবল সঙ্কেত দ্বার! ক্তজ্ঞতা জানাইল এবং মুখ ও কণ দেখাইয়া অতি 

ছঃখিতভাবে আপনার্দিগকে মৃক-বধির বলিয়া প্রকাশ করিল, ডিলাপে 

তাহাদের কোন সঙ্কেতই বুঝিলেন না, কেবল বে তাহারা মুক-বধির 

ইহাই বুবিলেন। বালিকা দুইটা তাহাদের মনোগত ভাব বুঝাইতে 

ন] পারিয়৷ অত্যন্ত ছুঃখিত হইল। ডিলাপের প্রাণে তাভাদের ছুঃথে 

বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি তথনই মনে মনে তাভ।দের শিক্ষার 

উপায় বিধানের জন্য ক্লুতসংকল্প হইলেন। এই সময়ে তাহার বয়স 

১০ বংসর । ডিলাপে অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদের শিক্ষার উপায় 

উদ্ভাবন করিলেন এব* এ বালিকা ছুইটীকে শিক্ষা দিত আরম্ভ করি- 
লেন । সামান্ত উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তিনি ইহাদের শ্ুশিক্ষা হইতে 

পারে স্থির করিয়া ১৭৬৭ খুঃং অব প্যারিস নগরে একটী ক্ষুদ্র বিস্তালয় 

সংস্কাপন করিলেন । তিনি সর্ধসাধারণকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 

ভাহাব শিক্ষাপ্রণালী দেখাইতেন এবং সাঙ্কেতিক উপায়ে শিক্ষা দিবার 

প্রণালী প্রবর্তিত করিলেন । তিনি কতকট। কৃতকাধা হইলেও লোকের 

তেমন কোনও সহানুভূতি পান নাই । অতি কষ্টে তাহাকে স্কুলের ব্যক় 

নির্বাহ করিতে হইত । তাহার আথিক অবস্ত1 নিতান্ত মন্দ ছিল না। 

কিন্ধ তিনি নিজে অতি কষ্টে জীবিকানির্ববাহ করিয়া উহার প্রায় সমস্ত 

আয়হ মুক-বধির বালক বালিকাদের জন্ত ব্যয় করিতেন । ডিলাপে 

৭০ বৎসর বয়সের সমর ১৭৮২ খৃঃ অকে ১৩ই নভেম্বর মানবলীল। সম্ঘরণ 

করেন । তাহার ম্মরণচিহ্ স্বরূপ প্যারিসের মৃক-বধির বিস্ভালয়ের সন্ধুখে 

ওভারসেইলিস্ নামক স্থানে তাহার প্রতিমৃত্তি স্থাপিত দ্দাছে। তাহার জদ্ম- 
ছিল তথার প্রতি বর্ষে ঈশ্বরের উপাসন। ও গুণ-কীত্বনাদি হইয় থাকে । 

সেখ্বয়েল হাইনিকা ( 9917061 1761771016 1 হাইনিক্ক 
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১৭১৩ খুঃ অব স্তাণ্টজুচিলী (০100010111১) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পৈত্রিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল ন1। তাহার পিতা 

সামান্য কষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন! তিনি হাইনিকাকে 
বিদ্বানুশীলনে মতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া সন্থষ্ট হইলেন বটে, কিহ্ব অর্থা- 

ভাবে ঠাহার পাঠের কোনই ব্যবস্থা করিতে না] পারিয়া আপন কষিকার্ষ্য 

নিুক্ত করিলেন । হাইনিক! সাতিশয় মনোকষ্টে এ কার্য করিতে প্রবৃত্ত 
5ইলেন। কিন্ত তানার মন অতাস্ত উচ্চাভিলাষপূর্ণ ছিল। এই কার্ষে 
থাঁকিরা লেখাপড়ার কোনই স্থবিধা হইবে না ভাবিয়া তিনি পদাতিক 
সৈন্যের কাধে নিমৃক্ত হইলেন ; এখানে থাকিয়া অবসর মহ নানাবিধ 
গ্রথপাঠ করিবার বিশেন স্তযোগ ঘটল । অতি মন্নকাল মধ্যেই অসাধারণ 
পিন ৪ অধাবনায়েন গুণে যথেষ্ট লেখাপড়া শিক্ষা কিমা উন্নতিলাভ 

কবিলেন। পরে এ কান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্কুলে শিক্ষকতা 

কম গ্রহণ করেন । এখানেই তিনি আনল৪ পড়িবাপ স্থবিপা পাইয়া 

বিদ্বান লোক বলিয়। পরিগণিত হইলেন ! কোনও ঘটনায় হঠাৎ মৃক- 
ধপব'দগের শিক্ষা দিবার বিষয়ে তাভার 55 মআকুঈু হয় । ১৭৫৫ খ্ং 

-ক হাইনিক1 দ্রেদডেন নগরে প্রথমে দুইটা মক-বপিরকে মৌখিক 
প্রালী (001৮1 1০05) অবলম্বনে শিক্ষা দিতে মার করেন: 
উনিই এই মৌখিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের আর্বিদভা। অতি অন্প- 
কাল মরা ঈ ছুইটি বালক অনেকটা ন্নতিলাভ করিল এবং সাধা- 
রুণা এই সংবাদ প্রচারিত ভইলহ লাগিল! ভাইনিকা ১৭৭৮ খু অরে 

লপজিক নগরে এক প্রকান্ত স্কুল সংস্থাপন করেন। জান্মেণীতে 

ইহাই সর্ব প্রথম ক্কুল। হাইনিক। তাহার শিক্ষাপ্রণালী সাধারণের 

নিকট গোপন রাখিতেন । কিন্তু শেষে তিনি সে উদ্দেশ্ত রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। অনেকে বলেন তাহার এই প্রকার সন্কার্ণতা ন। থাকিলে 

৮ 
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শিক্ষাকার্য্য শীঘ্রই আরও বিস্তৃত হইত । তিনি ১৭৯* খুঃ অকে মানব- 

লীলা সম্বরণ করেন | 
টমাঁস ব্রেইডউড (0176য)98 1য210509)॥ ব্রেইড উডের 

বাল্যকালের শিক্ষা সম্বন্েবিশেষ কোন কথ। জান? বায় না । তিনি ১৭৬* 

খুঃ অবে এডিনবরা নগরে উপরোক্ত প্রণালীঘয়ের মিশ্রণে নূতন প্রণালা 

অবলম্বনে একটা মুক-বধির বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 

'কছুদিন পরে লণগ্ডন সহবের নিকটবর্তী হেকনিগ্রামে একটা ক্ষুদ্র বিদ্যালয় 
[পন করেন । ১৭৮৪ খুঃ অবে তাহার ভ্রাতষ্পত্র যোসেপ ওয়াটসন 

11)52101) ৬৮৪১7) এই কাম্য যোগদান করেন । ১৭৯২ খুঃ অকে 

এনভয়ে মিলিত হইয়া লঞ্চন সহরে জন ছাত্র লইয়া দি ওল্ড কোট 

,ন্বাড ইনষ্টিটিউসন নামে একটা বিদ্ভালয় সংস্তাপন করেন। ব্রেইড উড 

স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হভালেন, এবং দিন দিন স্কুলের উন্নতি হইনে 

লাগিল। এই সময় হইতেই মক-বধিরের শিক্ষা চতুদ্দিকে বিকৃত তাতে 
আরম্ভ ভয়। 

এক্ষণে প্রথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য প্রদ্দেশেহ অনেক স্কুল, কলেজ 

স্গাপিত হইয়াছে । উনবিংশ শতাবীতে পথিবীতে অনেক সৎকাগা 

সংঘটিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মুক-বধিরদ্িগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক 

উন্নতির জন্ত বিগত শতান্দী সকলের স্মতিপথে মঙ্কিত থাকিবে ! 

বর্তমান সময়ে আমেরিকা।, মুক-বধিরদিগের শিক্ষা! সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্থান 

অধিকার করিয়াছে । মামেরিকার ধাজকোষ হইতে মুক-বধিরদের শিক্ষার 

জন্ত অসংথা মর্থব্যয় হইয়! থাকে | সেখানে সাধারণ নিয়মান্থসারে বালক 

বালিকাদিগকে শিক্গ৷ দিতে প্রত্যেক পিতা মাত। যেমন বাধ্য, মুক-বধির- 

দের সম্বন্ধেও সেই আদেশ পালনে তেমনি বাধ্য। আমেরিকায় ১৮১৭ 

খু; অন্যে এইচ, গ্যালোডেট (7. 09118001) সাহেৰ প্রথম স্কুল 
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স্থাপন করেন এবং তাহার পুত্র ডাঃ ই, এম্, গ্যটালোডেটু (0০০০1 

1. 51. 0581150601) মুক-বধিরদের জন্য ওয়াসিংটন নগরে এক কলেজ 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এখান হইতে প্রতি বৎসর অনুনক বধির এম, এ). 

বি, এ. উপাধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। 

টেলিফোনের আবিষ্কত্তী ডাঃ গ্লেহাম বেল (17 তোএ- 
1711) 1301]) ডাঃ বেল একজন বিখ্যাত 

বৈজ্ঞানিক ; তাহাব এই সি মূল 

কারণ মুক-বধির £শঙ্গ'। ডাঃ বেল 

স্কটলগ্ডে জন্মগ্রহণ করন । কিন্তু তিনি 

বন্তমান সময়ে আম রকাতে বাসস্থান 

পরিবর্তন করিয়াছেন, ডাঃ বেল 

মুক-বধির স্কুলের শিক্গক নিযুক্ত হইয়া 

আমেরিকাতে আছেন, এবহং তাহা, 

2. দিগের শিক্ষা সম্বগগে নি আনেক 

উন্নতি সাধন পল ॥ তিনিযেকি প্রকারে টেলিফোনের ষ্টি 

করেন, তাহার ইতিহাস শুনিলে চমতরুত হইতে হয় বায়ুর কম্পন 

আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, শ্রবণেন্দিয়ের সাহণনে আমরা তাহ! 

শুনিতে পাই । কিন্তু বধিরেরা উহ্ভী শুনিতে পায় না, ঘদি প্র কম্পন 

দশ্নেক্দ্রিয়ের আয়ন্তাধীন হয়, তবে বধিরেরা অক্লেশেই কথা কহিতে 

পারিবে; এই তত্ব আবিফার করিবার অভিপ্রায়ে ভাঃ বেল বহুচেষ্টা 

ও পরিশ্রম করেন। তাহার মূল উদেহ্য সফল হইল না বটে, কিন্তু 

এই উদ্যমের ফলে টেলিফোনের উদ্ভাবন হইল ) আমরা এক্ষণে এই 

টেলিফোনের সাহায্যে কত প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। ডাঃ 

বেলের স্ত্রী একজন বধির, তিনি বেশ লেখা পড় £খিযাছেন; এবং 
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ব্লীতিমত কথ বার্কা কহিতে পারেন । ডাঃ বেল বলেন “মিসেস বেল স্বার! 

আমার অনেক গুরুতর কার্যোর প্রচুর সহ্থারতী হইতেছে |” 

ভারতবর্ষে মুক-বধির শিক্ষা! | 
ইপ্লগ, আমেরিকা প্রন্ততি স্তানে ব্কশক্রিহীন অসহায় বধির- 

দিগের শিক্ষার নিমিন যেরূপ যহ ও চেষ্টা হইতেছে, ভারতবর্ষে এ পর্য্্ত 

তাঁহার শতাধশের একা*্শ হয় নাই বলিলে€ অভ্যক্তি হইবে না| 

খুন মিননরিগণই সর্ধ প্রগমে শিক্ষান বীজ মঙ্কুরিত করেন । 

ভংপর গবণুুমণ্ট এপ্দশীয় লোকদের ভিভাতল নানাপ্রকার শিক্ষা বিস্তা- 

রের জন্য বাহ! করিপ্বাছেন তাহা হারতবা" মাই চিরকাল সরুতঙ্ 

জদয়ে ক্মবণ রাখিব সন্দেভ না । কিন্ু অনকর্দিন পর্মান্ত বধিরদিগের 

শিক্ষ। সম্বন্ধে গবণ্মেন্টেব আদে! দরঙ্গি মাক? হয় নাহ । 

প্রা রশ বংসর গত হইল, বঙ্গের মানন'ঘ ছোটলাট সার 'রভার্স 

টম্সন (1৮ 1২৬খাস 1]এান 97) বাহাদর ক্গানীয় লোকের সহায়তার 

কলিকাত। মানগরাতে মুক-বধির বিগ্ভালয় সংস্াপানেব চেষ্টা করেন। 

কিন্ত ভাভাব দই মহতী ইচ্ছা, সেই সাধু ৪ দহ সঙ্কল্প কলোপধারক হর 

নাই । ভাহাপ এ সতুদ্দেত্য কাষো পরিণহ করিবার নিমিত্ত, হু প্রসিদ্ধ 

অমৃত বাভার পঞকার সম্পাদক ও কতপর স্বদেশ হিতৈষা ব্যক্তি 

বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ কর্রনাছিলেন সত্য; কিন্তু 

যথোপধক্ত অথ সংগৃভীত এবং সাধারণের বি“শষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত 
ন' হওয়ায় তাহার এই মহত কার্ধা সসিক্ষ হর নাই, মনের সঙ্কল্প মনের 

সাধা লয় হহবা সার । 
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বোম্বাই নগরীতে মৃক-বধির বিষ্যালয়। 
ভারতবষে বোষ্ধাই প্রদেশের প্রধান ধম্ম-যাজক মাননীয় ডাঃ লিউ 

মিউরিণ (1) [,00 ১]500111)) মুক- 

বধিরদিগের শিক্ষার চেষ্টা করেন, 

এবং কেবলমাত্র তাহারই চেষ্টা ও 

উদ্ভোগে বোশ্বাই নগরীতে মুক-বধির 

বিগ্ভালর় সংস্তাপিত হম ছাঃ লিউ 

মেউর্রিণ উহাদিগের শিক্ষী সম্বন্ধে 

বিশেষ অভদ্র ছিলেন না। তিনি 

মার জানিতেন বে, উহ্বাঁদগকে চা) রি 

উপ্তক্ত শিক্ষকের অধীনে রাখিরা 

শঙ্গা দতে পারিলে, সাধাবণ ছ্াজদের মঠ শিক্ষাপাত করিয়া সংসারের 

ধাবতার কাম্য উহার সুসম্পন্ন করিতে পারে ; মাননার ৬০ মিউরিণ 

মুক-বধিরের ছুঃখে দয়াদ্র চিত হহয়। উহাদিগের ছুঃখও ফন্ত্রনা অপনোদ- 

নের জন্য একদিকে একটা স্কুল সুংস্তাপনোনেহে বিলাত হইতে একজন 

শিক্ষক আনাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে নিজ 

বাড়ীতে দুইটা মুক-বধির বালককেও শিক্ষাদিতে আরম করিলেন । 

তিনি তত্রত্য গবর্ণর বাহারের নিকট একটা স্কুল সংস্থাপনের প্রস্তাব 

করিয়া সরকারী সাহায্যের আবেদন করিলেন, এবং গবর্ণর বাহাছবরও 

তাহার এই প্রস্তাব সন্তষ্ট চিত্তে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিম্না বিশেষ 

সাহাষ্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি আক়র্লগ 

হইতে টি, এ, ওয়াল্স্ (]. ১. ৮4219) সাহেবকে মূক-বধিরদিগের 

শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়া বোম্বাই নগরীতে আনয়ন করেন এবং 
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তাহার এ ছুইটী.ছাত্র লইয়া ১৮৮৪ খুঃ অবে একটা বিষ্ভালয় সংস্থাপন 
করেন। গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপাঁলিটা ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে ও 
উৎসাহে দিন দিন ত্র বিগ্বালয়ের উন্নতি হইতে থাকে । অধুনা উপ- 
যুক্ত শিক্ষকদিগের কর্তৃত্বাধীনে বিগ্ভালয়ে অনেক বালক রীতিমত শিক্ষ- 
প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ভরণ পোষণ নির্বাহ করিতেছে । মাননীয় ধর্শ- 
যাঁজক ডাঃ লিউ মিউরিণই ভারতবর্ষে মুক-বধির শিক্ষার প্রথম পথ- 
প্রদশক এবং তিনিই ইঙ্থার প্রতিষ্ঠাতা । 

বঙ্গদেশে মক-বধির শিক্ষা | 
বোস্বাই নগরীতে একটা ক্ষদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তগ্ষার! 

বক্গদেশে মুক-বধির শিক্ষা! প্রচারের বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই । 

স্নেকের নিকটেই উহা এখন পর্মাস্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । এখনও অনেক 
'লাকের বিশ্বাস, মুক-বধিরগণ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে না, এবং 

প্রায়ই তাহারা স্লারের কোন উপকারে আসে না, আজীবন এই 

ভাবে কাল কাটাইয়া জীবলীল! শেষ কৰিয়া থাকে । এদেশে অনেক 

ধনাঢ্য লোকেব মুক-বধির সন্তান আছে, কিন্ধ তাহার! তাহাদের শিক্ষার 

পথ অবরুদ্ধ ভাবিস্বা নিশ্চেষ্ট অবস্থায় আছেন । এই সকল কারণে 

বোম্বাই মুক-বধির বিগ্বালয় সংস্থাপনের অনেকদিন পর পর্য্যস্তও এ 

দেশের সমস্ত যুরু-বপ্সিব্রত্রের কগ্টের অবধি ছিল না। তাহ্াদেষ কষ্ট ও 

£খ মোচনের কোন চেষ্টাও হয় নাই । 

কিঞ্চিদধিক ১৫ বৎসর অতীত হইল, আয়লগডের শিক্ষাপ্রাপ্ত বধির 
মিঃ মাগিন (1. [12705 [19017) ভারতে মুক-বধিরদিগের শিক্ষার 

2কানই বাবস্থা নাই অবগত হইয়! অত্যন্ত ছুঃখিত ও মশ্িহত হন, এবং 
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ভারতের ভঙ্গানীস্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাছরের নিকট উহাদের শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। গবর্ণর 

বাহাছুর তাহার সেই আবেদন প্রাপ্ত হইয়! স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট সকলের 
মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তদনুসারে তাহারা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, 

তাহার সার মন্ম এইট 2. 

“ভারতে একানবন্তী পরিবারে বাসের প্রথা চিরপ্রচলিত। পরিবারে 
মঞ্চ, থঞ্জ, বধির থাকিলে অন্টেরা তাহাদের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে, 

এজন্য তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও কষ্ট হয় না । বিশ্ষেতঃ আর্থিক 
মনটনে, সাধারণ শিক্ষার রীতিমত বাবস্থা করা যাইতেছে না; এ অব- 
স্কা ভারতে মুক-বধির গল সংস্থাপন করিরা অর্থব্যয় করা কষ্ট সাধা। 
তবে স্তানীয় লোকের দ্বার! স্কুল সংস্তাপিত হইলে গবর্ণমে্ট সাহা 

করিতে প্রস্তুত আছেন 1” 

ইহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত কাষ্য সন্বন্ধে গবণমেণ্ট 

হতে কোনও বিশেষ সহান্ুতূতি পাওয়। যায় নাই । 

বাবু গিরীক্্রনাথ বস্ত্র । গিরীন্ত্র বাবু কলিকাতাঁর একজন- 

ধণাঢ্য পোক। ঠাহার একটী মৃক-বধির বালকের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি 
৭5 দিন হইতে চেষ্ট। করিতেছিলেন, বোম্বাই অথবা! বিলাত পাঠাই 
শিক্ষা দেওয়। অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় তিনি তত্বদ্দেশ হইতে কতকগুলি 

সংবাদপত্র ও কয়েকখানা গ্রন্থ আনরন করেন, এবং তিনি নিজে বোস্বাই 

মুক-বধির বিস্তাঙ্সয় পরিদর্শন করিয়া উহাদের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া 

মাপেন। তিনি তাহার বালকটাকে নিজের তত্বাবধানে একজন শিক্ষক 

( বাবু শ্ীনাথ সিংহ ) ছার! শিক্ষা দ্রিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই 
বালকটা অল্প অন্ন কথা কহিতে শিক্ষা করিল । গিরীন বাবু এই সমক্ে 

গবর্ণষেপ্টের এবং স্থানীয় লোকের সাহাযো কলিকাতা নগরীতে একটা 



২০ মুকাশন্ষা । 

বিগ্কালয় সংস্থাপনোনেগ্ে বত চেষ্টা ও অথ ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন 

তাহার এই মহদিচ্ছা! কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । সে সময়ে 
কলিকাতায় ধনী লোকদের বধির সন্তান ছিল না এমন নহে, কিন্তু 
ছুভাগ্যের বিষয় ঠাহার। এই সদনুষ্ঠানে কেহই যোগদান করেন নাই । 

তথাপি তিনি বালকটার শিক্ষা বিষয়ে নিক্ংসাহ ভন নাই 1? মুক-বধির 

শিক্ষা বিষয়ে পারদশিতা লাহু করিবার জন্ত পভ নর্থ খায়ে তিনি বর্ধমান 
মৃুক-বধির বিদ্যালরের অধ্যক্ষ বানু বামিনানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোদই 
নগরার মুক-বধির বিগ্ভালয়ে অধ্যধননার্থ প্রেরণ করেন) বামিনী পাণ 
তথা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ ভইরা আসলে পুরে? মঙ্গলাকাজ্ছা পচা 

বালকটাব শক্ষাভার চাঠার হস্তেন্তগ্ঠ কারন । গিরান বাবুর অক 
সান্দালনে এবং আশেদ চেঞার ফলে কাপকাতা মক-ধির বিস্তানিখ 
লগ্কাপনের মানেক সহাদত। ইরান লানরত শাতা | 

কলিকাত। মুক-বধির বিগ্ভালয় সংস্থাপন 
১৮৯৩ খুঃ অবের জুন মাসে সিটিকলেজ-কনভপক্ষের মন্মতি গ্রহে 

বাবু শ্রানাথ সি“হ ছটা মাত্র ছাত্র লইয়া উক্ত কলেজ ভবনে 
একটা স্বতন্ত্র ক্লাশ খোলেন। এঁ কলেজের সহিত এই ক্লাশের বিশেষ 
কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও কলেজের অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র দন্ত বথেঈ 
সহারতা! করিয়াছেন। অল্প কয়েকদিন পরেই যামিনী বাবু ও স্কুলে 
অন্ততম শিক্ষক বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার শ্রীনাথ বাবুর কাষ্যে 

যোগদান করেন। গিরীন্র বাবুর বালককে শিক্ষা দিবার উপলক্ষে ইহারা! 
স্নাধিক পরিমাণে মুক-বধির শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
শিক্ষকগণ কেহই এই ক্লাশ হইতে তেমন কোন অর্থপাহায্য প্রাপ্ত 
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হইতেন *+7- উনত্রেশ বাবুর তুস্বাব ধ্যৎনুক হইয়া মৃক-বধিরদের পরম 
বধিরদেস্থ উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা জক টি, গ্যালোডেট (২০৮. 7 

পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে বালকগণ ত তাব ব্ক্ত জন ভিসি 

ফা... ইয়া যামিনা বাবুর আমেরিকার 
| গ্রবং অত্যল্প কাল মধ্যেই তত্রতা 

পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়। তাহার 

ী বাবু ইংলগু, আয়র্লগ ও আমে- 

ধুঃ মকে কপিকাতার প্রত্যাবর্তন 
পিক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই 

1: হইয়া সম্পূর্ণ নূতন স্কুলরূপে পরি- 
০০: উন্নতি অতীব প্রশংসনীয় । প্রান 
সু চছে। এই স্কুলের সম্পাদক ও শিক্ষক 
৭ সহিত কার্ম্য করিতেছেন তাহা 

৮---- স্র্গ উন্নতির দিকে 
ভি 

চে ৯ পাদ 
রঙ পা ৭ ঞ্ 

এবছ সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা্ত কাত ইহতে লাগল ॥'লর প্রতি আরুই 

বাবুবোদ্ধাহ প্রেরিত হন। হহার মল্লাদন পক্ষেপ্পে ততঃ পরতঃ 

উমেশ বানু একটী কমিট। সংগঠন কাঁরয়া ভাইলাট মাননীয় সি, 

কত্ৃহ্ভার অপণ করেন; এবং তাহার উপরে প্রাপ্ত প্রেসিডেন্সি 

অপিত হয়। এই সমর হইতেই এ ক্লাশ ঝ২০.০), মাননীয় 

বিদ্ভালয় নামে অভিহিত হইল । এই স্কুল উপারোহ কমিসনর মান- 

সম্মিলিত চেষ্টার ফল বলা বাইতে পারে ॥ ইহ), রাজ বিনয় 

পরেই যামিনী বাবু বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ব্যান্ড (২০৮, 101, 

পুনরায় স্কুলের কাধ্যে যোগদান করেন । বোম্বা' বাবু নবীনচাদ 

বিস্কালয়ের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়। তাহার মনে স্টন সাহেব স্কুলের 
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বামিনী বাবু আমেরিকা বাওয়ার জন্য উৎসুক হইয় মুক-বধিরদের পরম 

হিতৈষী ওয়াসিটনের প্রসিদ্ধ ধর্শ-যাজক টি, গ্যালোডেট (7২০৬. এ 

€521150090 সাহেবের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন। তিনি 

'ধাহার এই প্রস্তাবে সাতিশয় সন্ত হইয়া যামিনা বাবুর আমেরিকাস্থ 

বাওয়ার সুবিধান্থেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই তত্রতা 

গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ব্যয়ে দেখানে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার 

শিক্ষার সুবিধা করিরা দিলেন । বামিনী বাবু ইংলগু, আয়র্লগ ও আমে- 

"রকার স্থশিক্ষ। প্রাপ্তি হইয়া ১৮৯৬ খুঃ মকে কপিকাতার প্রত্যাবর্তন 

করেন, এবং এই স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিষুক্ত হন। এই সময় হইতেই 

ক্কু,লর যাবতীয় নিয়মাবলী পুনর্গঠিত হইরা সম্পূর্ণ নূতন স্কুলরূপে পরি- 

গণিত হইল। বরমান সমরে স্কুলের উন্নত অতীব প্রশংসনীয় । প্রাক 

+০কা বালক বালিক! শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে । এই স্কুলের সম্পাদক ও শিক্ষক 

গণ যে অসাম পরিশ্রম ও মধ্যবসায়ের সহিত কাধা করিতেছেন তাহা 

বলাই বাহুলা । দিন দিন স্কুলের কাধ্য অতি দ্রতবেগে উন্নতির দিকে 

অগ্রসর দেখিয়! অনেক নহৃদয় মহাত্মাগণের মন স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট 

হহমতছে। যেসকল মহাস্সা এই বিগ্ভালয়ের উন্নতি কলে স্বতঃ পরতঃ 

চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ভূতপুর্বব অস্থায়ী ছোটলাট মাননীয় সি, 
পি, ষ্টিভেন্স (11011. [1 0, €, ১০৮০7১), পেন্সনপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সি 

কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এফ, জে, রো (1.1. 7. 1২০৬০), মাননীয় 

বিচারপতি গুরুদাস বান্দ্যোপাধ্যাম়, আসামের অস্থায়ী কমিসনর মান- 

নায় সি, ডবলিউ, বোপ্টন (11197. [117 0 ৬১ 1301007), রাজা বিনয়- 

রুষ্ঃ দেব বাহাদুর, রেভারেওড ডাঃ কে, এস্, ম্যাকডোন্যান্ড (1২০৮. 1) 

1. 5. 18০10178910) ও স্ুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ এটণি বাবু নবীনটাদ 

বড়ালের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । মাননীয় বোণ্টন সাহেব স্কুলের 
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বর্ভমান সভাপতি । তীাহারই অক্লান্ত বত্ব ও চেষ্টায় এত অন্নকাল মধো 

লক্ষাধিক টাক সংগৃহীত হইয়৷ রে বিগ্ভালয়ের জন্ত বাড়ী নির্মাণ 

হহতেছে। 

মান্দ্ীজ প্রদেশে মুক-বধির বিষ্ঠালয়। 
মান্দাঁজের অন্তর্গত পালামকোট' নগরে অনেক দিন ভইতে খ্রীষ্টান 

পাদবাদের (01100101) 01157:010061 14017050154 একটা 

শি” লিগ্ঠালয় পতিষ্টিত আছে । পাদরী সাহেবের! বহু অর্থ বায় বালক 

[লিকান্দগকে শিক্পবিস্কা। শিক্ষা দিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন 

এ মাসি তছেন। ১৮৯নখুঃ আন্দের শেষভাগে নিঃস্ব ও নিরাশ্রর ছুইটা 

মক-ব্ধর বালক ত্রাহাদের বিদ্যাগর়ে প্রেরিত হয় । উাহাদেরহ্কুলে মুক- 

বৃপ্র্দব শিক্ষার কোন উপার ন'ই দেখিয়া বিগ্ভালরের কনপক্ষ বিশেষতঃ 

বিগালরর অন্যতম শিক্ষযিতী কুমারী সোয়ানসন (111১৭ ১৬০17) 

বি,শধ ভাবিতা হন। ক্কল-কনুপক্ষ অনেক মান্দোলন ও আলো- 
চনাপ পর এই “স্গ্ান্ত করিতলন বে, খিলাতি হইতে অথ সংগ্রহ করির। 

একট স্বতন্ধ বিদ্ভালয় স্তাপন কর। নাতীত উহাদের শিক্ষা দেওরার আন্ঠ 

কোন সুবিধা হইনে না। উহার অন্নকাল পরেই কুমারী সোয়ানসন 

মুক-বর্ধরের উন্নতিকল্পে ইংলগে বাত্রা করেন। যথাসময়ে তিনি 

তথানর পৌছিয়া ভারতের মক-বধিরদেব ছুরবস্থা বর্ণন করিয়া অর্থ 

সংগ্র্ে প্রবুন্ত হন ; এব* ত্তিনি উহ্বাস্দর শিক্ষা প্রণালী দেখিতে আরম্ত 
কছরন। অত্যল্প কাল মধোই সোরানসন সেখানে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ 

করিরা একজন উপযুক্ত শিক্ষক সহ পালামকোটান্তে প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৯০* খুঃ অবের জানুয়ারী মাসে কুমারী সোয়ানসন নিজহন্তে 

রি 
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কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া একটী মুক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। 

সেখানে এখন বালক বালিকার সংখ্যা প্রায় ৮*টা, তাহার স্তাহাদের 

স্কুলে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়! নানাপ্রকার 

শিল্পকার্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন । 

মহীসূরে মক-বধির বিচ্যালয় । 
১৯০১ খুঃ অন্দে মহীস্থরের শিক্ষা বিভাগর ডেপুটা ইনস্পেক্টর মিঃ 

এম, শ্রীনিবাস রাও মহীন্ুর নগরে মুক-বধির এব" অন্ধদের শিক্ষার 
নিমিত্ত একটা ক্ষুদ্র 'বিগ্ভালয় সংস্তাপন করিয়াছেন; আজ পধাস্ত 

অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন নাই । বর্তমান সময়ে 

প্র স্কুলে ২০টা বালক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে, এই অতাল্প কাল মপোভ 

তত্রত্য অনেক স্থানীয় সদাশয় মহাম্থারা এন সাধুকার্যে যোগদান 

করিয়াছেন। আশা কর! যায়, সত্বরই গবর্ণমেন্ট যথাযোগ্য সাভানা 

করিয়। তত্রতা দেশে মুক-বধির ও অন্ধদিগের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়' 

দিবেন । 

মধ্য ভারতে মুক-বধির শিক্ষা! ৷ 
বহু দিবস হইতে মধ্যভারতের অন্তর্গত ধামতারী নামক স্থানে 

আমেরিকার ধন্মধাজকদের (48105110981) 10000010116 17015510)7) এক 

ধম্ম"্মন্দির স্থাপিত আছে; তথায় তাহারা তদ্দেশায় লোকদিগকে নান। 

প্রকার শিক্ষা দান ও ধন্ম প্রচার করিয়া আদিতেছেন। সে দেশে 

যখন ভয়ানক ছর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই উক্ত ধন্ম-যাজকগণ দব্িড্- 

দিগকে আশ্রয় দানে তাহাদের ভরণপোষণ নিব্বাহ করেন এবং তাহা- 

দিগের মধ্যে যাহারা কাধ্যদক্ষ, তাহাদিগকে উপযুক্ত কাধ্যে নিশুক্ত 
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করিয়া ভাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন । ১৯৭০ 

খূং অবকেও যে সকল ছুঃস্থ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিরা- 

ছিলেন, তন্মধ্যে ১০্টা মুক-বধির বালক বালিকা ছিল, তাহাদের উপ- 

যুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়। আবহ্ক মনে করিয়! সেখানকার অন্যতম ধর্ম 

যাজক ভাই জেকব বার্ক হ্থার্ড (13700)67 140)]) 1ম 0210) 

কলিকাত! মৃক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া যান এবং সেই 

অনুযায়ী তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 





শিক্ষা প্রণালী । 
*বোবায় কথা কয়” এ কথা কেহ বলিলে আমাদের দেশের 

অধিকাংশ লোকেই তাহাকে বাতুল মনে করিয়া! কথাটাকে হাসিয়' 

উড়াইয়। দির থাকে । কিন্তু বাস্তবিক এ কথ! মিথ্যা নহে । সাধার- 

এত লোরকর বিশ্বাস, বোবা! কখনও কথ কহিতে পাবে না, কথা 

কহিবার শক্তিও তাহাদের নাই । তাহাদের কোন না কোন বাগ 

যন্ত্রের অভাব আছে, সেইজন্ত তাহারা কথা কহি-তি অসমর্থ ; কিন্তু ইহা! 

সম্পূর্ণ ভুল। অনেক পৰীক্ষা করিয়! স্পষ্টই জান! গিয়াছে যে, উহাদের 

বাগযন্ত্র (ক, তালু, জিহ্বা, দস্ত,4ওষ্ঠ প্রভাতি ) আমাদ্দেরই মত সুস্থ, 

সবল ও স্ুগঠিত। তবে তাহারা কথ! কহিতে পারে না৷ কেন ? আমরা 

দেখিতে পাই, যাহারা জন্মাবধি কথা কহিতে পারে না, তাহারা জন্মা- 

বধি কানে শুনিতেও পায় না । এই আশৈশব বধিরতাই মুকত্বের এ্রক- 

মাত্র কারণ বলিয়া অস্মিত হনব । এখন কথ! এই, বধিরগণ মৃক হর 

কেন? এ বিষয়ে একটু অনুধাবনা করিয়া দেখিলেই আমর! ইহার 
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কারণ উপলব্ধি করিতে পারি । কথা বলা শিখিতে শ্রবণ-শক্তির প্রয়ো- 

জন। আমরা যে শব্দ কর্ণে শুনি, তাহা ক্ঠ, তালু, জিহ্বা, দত্ত, ওষ্ঠ 
প্রভৃতির সাহায্যে অনুকরণ করি, অর্থাৎ কথা বলি। কিন্তু শ্রবণ-শক্তির 

অভাবে মোটেই কোন শর্ব আমাদের শ্রতিগোচর হয় না, সুতরাং 

তাহার অন্গকরণ করিতেও পারি না। অতএব দেখা যায়, শ্রবণ-শক্তি 

ন! থাকিলে কথা বলিতে শিক্ষা কর! যায় না। মানুষ আশৈশব যে 

ভাঁষা শুনিতে পায়, সে তাহাই বলিতে শিখে । বাঙ্গালীর ছেলে শৈশব- 
কাল হইতেই পিতামীতা, পরিজন প্রভৃতির নিকটে বাঙ্গল। কথা 

শুনিতে পায় বলিয়া সে তাহাই অনুকরণ করে এবং তাহাই বলিতে 

শিক্ষা করে । ৫ম বর্ধীয় বাঙ্গালীর সম্ভান বেশ বাঙ্গলা৷ বলিতে পারে, 

কিন্তু অন্তান্ত ভাষা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, স্থতরাং সে অন্ত 
ভাষ! সম্বন্ধে মুক (বোবা )। সে অন্ত কোন ভাষাই শুনে নাই, শিখিতেও 
পারে নাই । এইরূপ ইংরাজ বালক ইংরাজী, ফরাসী বালক ফরাসী, 

জান্মীণ বাঁলক জান্মীণ ভাষাই শিখিয়া! থাকে এবং প্র ভাষাতেই কথা 
কহিয়! থাকে । অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে যে, যে ভাষা শুনিয়া থাকে 

সে সেই ভাষাই বলিতে শিক্ষা করিয়। থাকে । জন্ম বধিরগণ 

আশৈশব শব শ্রুতির অক্ষমতা হেতু কোন ভাষ৷ শুনিতেও পাবে নাই, 
বলিতেও শিখে নাই। নিম্নলিখিত ঘটনাটা পাঠ করিলে পাঠক, 

আমাদের কথার সারবত্বা উপলক্ষ করিতে পারিবেন । 
১৮৯৯ খৃঃ অবে চা-বাগানের কতকগুলি কুলি কাষ্ঠ আহরণের জন্য 

টেরাইর ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া! একদল ভালুক দেখিতে পায় । 
মানুষের কোলাহল শুনিয়া ভালুকগুলি প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া পলাদ্গন 
করিল; কিন্তু একট! ভালুক ভ্রতগমনে অসামর্থ্য হেতু দল হইতে বিচ্ছি্ 

হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কুলিরা 
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কৌতুহলাক্রাস্ত মনে উহার নিকটবন্তী হইল, এবং সবিস্ময়ে দেখিল, 
সেটা ভালুক নহে । উহার আকৃতি ও অবয়ব ঠিক মান্ধষের মত। 
কিন্ত কোন কথ! কহিতে পারে না, ভালুকের মত অস্পষ্ট ধ্বনি করে 

এবং ছুই হাতে ছুই পায়ে ভর করিয়া চলে। কুলির! উহাকে ধরিয়া 

বাগানে লইয়া আঙিল। বাগানের লোকেরা এ শিশুটাকে অবিলম্বে 

জলপাই গুড়ির ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দ্রিলেন। সেখানকার চিকিৎ- 

সকগণ ঘত্র সহকারে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। 

অনেক দিনের চেষ্টায় পশুর স্তায় আহারের পরিবর্তে হস্ত দ্বারা অন্নাহার 

ছুই পায়ে তর করিয়া গমন এবং বস্থ পরিধান করিতে শিখাইয়া ছিলেন । 

এমন কি ততসঙ্গে সঙ্গে ২া১টা কথা বলিতেও শিক্ষা করিয়াছিল । 

১৮৯২ খুঃ অন্দে এ শিশুটা কলিকাতার অনাথ আশ্রমে আনীত হয়। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলিকাতা! আনিবার অত্যন্নকাল পরেই কঠিন গীড়া- 

গ্রস্ত হইয়া সে মানবলীল। সম্বরণ করে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স অন্থু- 

মান ৯ বংসর হইয়াছিল। এ শিশু কি অবস্থায় ভালুকের হাতে পড়িয়া 

ছিল, জান। বায় নাই। অতি বিরল হইলেও এই প্রকার ঘটনা মাঝে 

মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। 

উপরোক্ত ঘটনায় স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, যে মানুষ কখনও 

কোন কথ শুনিতে পায় নাই, সে কোন কথাও শিখিতে পারে নাই, 

সুতরাং মক হইবার কারণ যে একমাত্র বধিরতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বস্তভত; বধিরদিগের বাগেন্দ্িয়ের কোন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং উপযুক্ত 

শিক্ষা পাইলে জনসাধারণের ন্ায় স্পট কথায় মনোগত ভাব প্রকাশ 

করিয়া সংসারের যাবতীয় কাধ্য সুসম্পার্দিত করিতে পারে । পাশ্চাত্য 

প্রদেশে প্মুক-বধির” বিস্তালয় নামের পরিবর্তে কেবল “্ৰধির-বিস্তা- 

লয়” বল। হইয়। থাকে । কারণ 'বধিরগণ আজন্ম মূক নহে। 
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এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বধিরতাই মৃকত্বের কারণ হয়, অথব! শ্রবণ 
শক্তির অভাবই ভাষ! শিক্ষার অন্তরায় বলিয়৷ প্রতিপন্ন হয়, তবে বধি- 

রেরা কেমন করিয়। আবার ভাষ। শিক্ষা! করিবে ? ভাষ। শিক্ষার প্রাথ- 

মিক উপায় স্বরূপ কি চিকিৎসার সাহাযো তাহাদের বধিরতা। দূর করিয়া 
লওয়। হয়__না, যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে তাহাদের শ্রবণশক্তি পরিস্ফ,ট 

করিয়া লওয়। হয় ? না_তাভা নহে। আমাদের উচ্চারিত ভা! 
কতকগুলি শব্ষের সমষ্ি এবং সেই শব্দ কেবল বাধুর কম্পন ও অভি- 

ঘাত মাত্র। ফুসফুস বাঁ স্বাসবন্বস্ত বায়ু কণ্ঠনালী দ্বারা বেগে বহিদ্ষ.রণ 

কালে তালু, জিহবা, কু, দন্ত, €ষ্ট প্রন্নৃতি বিভিন্ন স্তানে আঘাত প্রাপ্ত 
হইয়। ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ উৎপন্ন কপে। পানিনী বাকরণে এ সকল শব বা 

বর্ণকে উচ্চারণ স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 

যথা---কণ্ঠ বর্ণ, জিহব! মূলীয় বর্ণ, তালব্যবর্ণ, দত্তবর্ণ ইত্যাদি । এ বায়ুর 
অভিধাত আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কর! মাত্র আমরা শ্রবণশক্কির 

সাহায্যে এ শব্দ বা শব্দাংশের প্রকার ভেদ বুবিতে সক্ষম হইয়া থাকি ॥ 

যেমন কেহ আম বলিলে আমই বুবি রাম বুঝি না, আবার রাম বলিলে 

রামই বুঝি আম বুঝি না, এইরূপে আমর! সমুদয় উচ্চারিত শব অথব! 

পদ শ্রবণশক্তির সাহাঁষ্যে একটা হইতে অপরটাকে পৃথক করিয়! লইতে 

এবং বুবিতে পারি। শব্দ সকল যেমন আমাদের শ্রবণেন্ত্রিয়ের আয়ত্ব 
ধীন, তেমান উহ! আমাদের দৃষ্টি ও স্পর্শ জ্ঞানেরও আহ্নত্বাধীন। এই 

দৃষ্টি ও স্পশ জ্ঞানের সাহায্যেই বধিরেরা কথা৷ কহিতে ও বুঝিতে সমর্থ 
হয়। এখন দেখা যাউক দৃষ্টি গু স্পর্শ জ্ঞানের সাহায্যে বধিরের! কেমন 
করিয়। কথা কহিতে পারে। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্ভালয়ে মৃক-বধির শিক্ষার প্রচলিত প্রথার বর্ণন! 

করা যাইতেছে । মনে করুন শিক্ষক একটী মুক-বধির বালককে “আম” 
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শব্দের উচ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। বালকটাকে তিনি নিজের সম্মুখে 

এমন ভাবে বসাইয়! 

থাকেন যেন সে তাহার 

মুখাভ্যন্তর বেশ স্পষ্ট 

দেখিতে পায়। বালক 

দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগ 

শিক্ষকের গলদেশে ও 

বা হ- দ্বশা নিজ গল- 

দেশম্পর্শ করিয়া শিক্গ- 

কেব মুখপানে তাকাইয়া 

থাকে । তখন শিক্ষক 

বলেন “আ”-- বালক 

ঠাহার মুখাভ)স্তরের 

অবন্তা দেখিয়া ও কম্পন 

অনুভব করিয়া তাহার 

অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেঃ কয়েক বারেনু চেষ্টায়ই হয়ত বালক 

পরিষ্কার “আ।”” উচ্চারণ করিতে পারে । তখন শিক্ষক পুনঃ পুনঃ আ” 

উচ্চারণ অভ্যাস করান। তার পর *ম্"” ও শিক্ষক সেই ভাবে উচ্চা- 

রণ করেন, বালক তাহার অনুকরণ করিয়া শীঘ্রই *ম্৮ বলিতে সমর্থ 

হয়। তখন শিক্ষক এ ছুইটী বণ একত্র করিয়া “আম” বলেন। 

বালকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আম বলিয়া থাকে । তখন তিনি একটা 

আম দেখাইয়। বড় অক্ষরে বোর্ডে ব! শ্রেটে আম লিখিয়। দেন। বালক 

বার বার উহ বলিয়া ও লিখিয়। আম কথাটা শিখিয়] লয়। এত সহজে 

এবং অক্লেশেই যে, সকল বালক সমস্ত বর্ণ বা পদ উচ্চারণ করিতে সমর্থ 

ও 
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হুয় এমন নহে। উক্ত উপায় কার্য্যকারী না হইলে তাহাদের উচ্চারণ 
প্রণালী স্থন্দররূপে শিক্ষা! দ্রিতে হয়। উদাহরণ স্থলে “আম” শব্দ উচ্চা- 
রণ করিতে কি কি বিদ্ব হইতে পারে, তাহাই বলিতেছি। 

১। অনেক বালক “আ” উচ্চারণ কালীন গলদেশের কম্পন অনু- 

করণ করিতে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত প্রণালী মদত শিক্ষক 

বালকের হস্ত তাহার ও আপন গলদেশে স্তাপন করাইয়া পুনঃ পুনঃ 

£আ” বলেন। বালকও বার বার তাহার অনুকরণ করে! কয়েক 

বারের পরীক্ষায় বালক অনায়াসেই ই কম্পন নিজের সঙ্গে মিলাইয়া 

লইতে সমর্থ হয়। 
২। *আ” উচ্চারণে জিহ্ব। মে ভাবে মুখে পাতিয়া রাখিতে এবং 

মুখব্যাদন করিতে হয়, বালক তাহাতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষক বালকের 

জিহ্বাটা শব্দোচ্চারণোপশোগী করিয়া সংস্কাপন করেন এবং উভয়ের মুখ 

একত্র করিয়া একখানা দর্পণ সন্্ুথে রাখেন, যেন পরস্পরের মুখ পর- 

স্পরে দেখিতে পায় । বালক এতক্ষণ নিজের মুখ দেখিতে পারে নাই, 

কীজেই কতটা মুখব্যাদূন করিবে ভাল বুঝিতে পারে নাই, এবার 

উভদ্ষ মুখ একরিত থাকাঁয় সহজে মুখাকৃতি মিলাইয়া লইতে 
পারে। ্ 

৩। কখন কখন “আ” বলিতে বালকদিগের শ্বাসটা মুখ দিয়া 

বাভির না হইয়া অল্লাধিক পরিমাণে নাসাপথে বাহির হইয়া থাকে । 
যদি সম্পূর্ণ শ্বাস মুখ দিয়া বাহির না হইয়া আংশিকরূপেও নাসাপথে 
বাহির হয়, তবে পরিক্ষাররূপে ”আ'” উচ্চারিত হইতে পারে না। মুখ 

দিয়! সম্পূর্ণ শ্বাস বাহির করিতে হইবে, ইহা! বুঝাইবার জন্য বালকের 
এক হাভ তাহার নাসিকা স্পর্শ করাইয়া "আ” বলেন। বালক 

ন:সিকা স্পর্শে বুঝিতে পারে যে, শ্বাস নাসাপথে বাহির না হইয়া! সমগ্র 
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স্বীস মুখ দিয়াই বাহির হইতেছে । তদন্ুরূপ নিজে অনুকরণ করিয়া! 

বালক সুস্পষ্টভাবে “আ” বলিতে পারে। 

তার পর পম” শিখাইতে হইবে। পম্» উচ্চারণ করিতে মুখ 
বুজিয়া ক হইতে স্বাসটা নাসাপথে বাহির করিতে হয়। কোন কোঁন 

বালকের উহ অনুকরণ করিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইতে পারে 

বটে, কিন্ত খালক শিক্ষকের মুখ দেখিয়া! ও তাহার কণ্ঠ ও নাসিকা স্পর্শ 
করিয়া কয়েক বারের চেষ্টায়ই “ম্* উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে । 

প্রায় প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণে বালক নানাপ্রকার গোলমালে 

পড়িতে পারে, সেগুলিও উল্লিখিত প্রণালীতে বিশেষ শুঙ্ভাবে 

বুঝাইয়। দিতে হয়। এই প্রকারে বধিরদিগকে একটা একটা করিয়। 
জিনিসের নাম ও তৎপরে ক্রমে বাক্য উচ্চারণ করিতে, লিখাইতে 

9 বুঝাইয়া দিতে হয়। বাক্য শিক্ষা! দিবার প্রণালীও এ প্রকার । 

তবে প্রথমে সহজ বাক্যগুলি শিখাইতে হয়। বালকের কার্ধোর সঙ্গে 

সঙ্গে কথা কহিতে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক । কারণ তাহার 

অর্থ বুঝাইবার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যেমন বালক ইঙ্গিত 
করিয়া! বলিল “কলম দাও” শিক্ষক অমনি যত্ব করিয়া এ বাক্য পরি- 

ফাররূপে বলিতে এবং লিখিতে শিখাইয়। দিলেন । এই প্রকারে ক্রমে 

ক্রমে কঠিন ভাবের শব ও বাকাগুলি অনায়াসে বোধগম্য ভয় । 

এ পর্যান্ত দেখান হইল যে বধিরের কথা কহিতে শিক্ষা করিতে 

পারে, কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে, তাহার অপরের কথ 'বুঝিৰে কিরূপে ? 

আমরা এ কথারও মীমাংসা করিতেছি । আমরা শ্রবণশক্তি দ্বার 

অপরের কথা বুঝিয়! থাকি, বধিরগণ বক্তার ষ্ঠ সঞ্চালন দেখিয়াই 

সমন্ত কথ! বুবিতে পারে। বক্তার কথা কহিবার সময় ওষ্ঠাধর ও 
মুখাবয়বের নানারূপ পরিবর্তন সংঘটত হয়, প্রায় প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ 
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করিতে মুখের আকার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। অথাৎ কখনও 

ওষ্ঠাধর সংলগ্ন, পরস্পর ঈষৎ বিচ্যুত হইতেছে, আবার কখনও বা 
জিহ্বা তালু স্পশ করিতেছে ; কখনও বা দস্তমূল পরম্পর সংলগ্ন ভই- 

তেছে ইত্যাদি । এইরূপে মুখের ভিতরে ও বাহিরে নান! প্রকার 

গতি ও অবয়বের পরিবর্তন হইয়া থাকে । এই পরিবস্তন লক্ষা করি- 

রাই বধিরগণ মপরের কথা বুঝিতে সমর্থ হয়। ইহাকেই উৎরাজীতে 
7.1)-1২90175 ( ওষ্ঠ পাঠ ) কহে। প্রধানতঃ ওষ্ঠ সধগালন এই শিক্ষার 

প্রধান সহার। এই জনা উহাকে ওষ্ঠপাঠ বল। হইরাছে। ভাষা 

উচ্চারণ যেমন ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়, সেইরূপ ওভ পাঠও ক্রমে 

ক্রমে অভ্যস্থ হইয়া থাকে । শিক্ষা কৌশলে ক্রমে চ'দের তীব্রতা 
অত্তান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ন হয়। একজন শিক্ষিত বধির অনায়াসে নাধারপের 

স্ক'য় সকলের সঙ্গে রীতিমত কথা কহিছিত ও বুঝিতে সনথ হর | তবে 

হনকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে নে, অনেকগুলি শন্দ আছে, 
দাহাদের উচ্চারণ সমরে মুখের মাকার বিভিন্ভাব ধারণ করে না, 

অথবা সেই পার্থক্য এত সামান্ত যে, সহজে বোধগম্য হওয়া ভুরূহ। 

যেমন: “আতা”-ণআদা”,. “বলশশ্ধমল”, আঠা শ*আটাও? 

ইন্যাদি। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে একথা খাটাভে পারে, কিন্ধু 

শিক্ষিত বধিরের ঝুঝিবার পক্ষে কোনই অন্ুবিধা হইবার সম্ভাবনা 

নাই, কারণ একটা পদ দ্বারা আমরা ভাষা বুঝি না, আমরা বাক্য 

কারা তাহার অর্থ চিস্তা করি ও বুঝি। একটা বাক্যের মধ্যে এ 

প্রকার সমভাবাপন্ন (আকৃতিগত ) শব্ধ থাকিলে আমাদের বুঝিতে 

কোন অস্থাবধা হয় না। আমর! কেমন করিয়া অন্তের কথা বুঝি ? 

আমরা কি বক্তার প্রত্যেক বর্ণ শুনিয়া থাকি? কখনই নয়। কেহ 
;স্কান বই পড়িলে বা গল্প বলিলে অনেক শব্ষ আমরা স্পষ্ট বুঝি না, 
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কিন্তু ভাষা জানি বলিয়। উহ! বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না। বধিরদের 

সম্পর্কেও এরূপ । যদি কেহ কোন বধিরকে বলে “আদ! ঝাল” সে 

কখনই বুঝিবে না “আতা! ঝাল” । কারণ সে উভয়েরই গুণ জানে, 
আবার বদি কেহ বলে “আটার রুটি ভাল” সে “আঠার রুটি ভাল” 

ইহা! কখনই বুঝিবে না। ইত্যাদি-_ 

মৃক-বধির শিক্ষার মৌখিক প্রণালী (0151 161170) ব্যতীত 

নিম্নোক্ত চতৃব্বিধ উপায়াবলম্বনে শিক্ষা দেওয়। যাইতে পারে বটে, কিন্তু 

উল্লিখিত উপায়ই সর্বাপেক্ষা উত্রুষ্ট এব" ৯ প্রণালীাক্ে বর্মান 

সময়ে পুগিবীর অধিকাংশ বিগ্ভালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়। থাকে । 

১1 “পাঙ্কেতিক প্রণালী”? (1106 সুনান] যে টিন উজ 

1)0)। ছেলেরা সাধারণতঃ ইঙ্গিত দ্বারা মনোভাব (প্রকাশ করিয়া 

নাকে, ইহা তাহাঁর্ই পরিমার্জিত আকার । উহ দ্বারাও ভালা শিক্ষা 

করিতে পারে। 

২ “ঘক্ত-প্রণালী” (0:0121070ণ ১৮৪৩) 1 মৌখিক এবং 

সাঙ্কেতিক প্রণালীর মিশ্রণে এই শিক্ষা-পদ্ধতি গঠিত, মৌখিক প্রণা- 

লীতে শিক্ষ৷ দেওয়। কষ্টসাধা এবং সময় সাপেক্ষ বলিয়া এই প্রণালীতে 

শিক্ষা দেওয়া হয়। 

৩। “অন্থুলি সঙ্কেতে বর্ণসংবোজন প্রণালী” (170 91071 

১10011117 110101101) 1 বর্ণমালার প্রতি অক্ষর অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা 

তৈয়ার কর! হয় এবং কেবল তাহারই সাহায্যে ভাষ। শিক্ষা দেওয়! 

যাইতে পারে। 
৪1 “শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতিসাধন প্রণালী” (17116 01700191 

11511)90)। অনেক মুক-বধির সম্পূর্ণরূপে শ্রবণশক্তি হীন নহে, অপেক্ষা" 

কৃত উচ্চতর শব্ধ শুনিতে পায় ; সেই শক্তি এত প্রবল নহে যে, তদ্যারা 
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শব্ধ গুঁনিয়! তাহার অন্থকরণ করিতে পারে । যন্ত্র সাহাযো তাহাদের 

এঁ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রবণশক্তির সাহাঁষ্যে কথ! বলিতে ও 

বিদ্কাশিক্ষ! করিতে পারে । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মুক-বধিরদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত 

ভাবে লেখ! এ পুস্তকের উদ্দেশ্ত নহে। তবে মোটামুটি তাহাদের 

মৌখিক প্রণালী মর্তে শিক্ষা-পদ্ধতি যথাসাধ্য বর্ণন করিয়াছি ; এক্ষণে 

তাহাদের শিক্ষোপমোগী কয়েকটা পাঠ সাধারণভাবে নিয়ে মনিবেশিত 

হইল। 

31. 7 ? 
4 

১ * হ০ 
দু শর রর 
কু ৮৮৮৬ ৬ রি 

রর নি 

৬৩ ৫ পল 2 5০১ 

রি রে রর ? এ 

তি রশ ৯৯ ল্ত-০ 8 ৰৈ ). রি 

বির ্ ০৫০ হা ০. টা 5:28 নর 

লি চু লা প্ঞা 

৯ ১ পটিএ এ 

হি 
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প্রথম পাঠ ।*% 

হাত 

৬. এই সমস্য কথ।উ যে যখাক্রাম পড়াইতে হইবে. এমত নহে । শিক্ষক মহাশয় 
শ্রবিধান্সাবে উহাৰ জমবিপয্যয় করিতে পারেন । যে সকল কথ। সহজে বালক- 
দিগেব বে।ধগমা হয় প্রথম প্রথম সেই সেই কথাই শিখাউবাঁর ছিকে দৃষ্টি রাখিতে 
ভইবে। উচ্চ।রণগুলি যাহাতে সম্প্গ ও পরিষ্কার হয়, দেবিষষে বিশেষ লক্ষা রাখ! 
আ'বচ্গক | শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের কোন প্রকার বিকৃতি ন' ঘটে, তত্প্রতি মনো” 

যোগ বাঁগিতে হইবে । 



৪8 

৮ 
৫ ৫ ৩০ 

/বাতাম ভাত 

পাখ। সাপ ভাতা 

কলম জামা 
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গাধা 

কাক 
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দ্বিতীয় পাঠ।% 

একটা দোয়াত। একটা পেপে। 

একটা! আতা । একটা বল। 

একটা টাকা । একটা পয়সা। 

একটা হাতী । একটা ঘোড়া । 

একটা জামা | একটা কুকুর । 

একটা আম। একটা পাতা । 

একটা ভাস্। একটা কলম । 

একটা গাধা । একটা ছাতা । 

একখানা বই। একখানা শিলেট । 

তৃতীয় পাঠ ।ণ, 
একটা কলম দাও । একটা দোয়াত দাও। 

একটা পয়সা দাও । একটা ছাতা দাও । 

একটা কল! দাও । একট। ফুল দাও । 

একটা বল দাও । একটা টাকা দাও । 
পর আপা শপ শপ ৮ ৮ 

শিক্ষক মহাশয় এক একটা কারয়া জিন্সগুলির নাম করিবেন, আর বাল- 
কেরা সেই দেহ জিনিস দেখাউয়) দিবে । আবার শিক্ষক এক একটী জিনিস দেখা” 

বেন, যালকের। তাহীর নাম করিবে । ১*ম, ১৯শ পাঠ পড়িবার সময় ২৩টী জিনিস 
লইয়া এই প্রণালীতে শিখাইবেন। যেমন ছুইটা বল, তিনটা আতা, দুইটা টাকা 
ইতণি । 

? শিক্ষক ও ছাত্র পরম্পর পরস্পরের কাছে জিনিসগুলি চীহিবেন ও দিবেন। 
১*ম. ১২শ পাঠ পড়িবার "সময় ২।৩টা জিনিস লইয়। শিখাইবেন। যেষন ছুইটা 
টক” দাও, তিনট। বল দাও, তিনট। আম দাও, দুইটা কলম হও হত্যাদি। 
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একটা নেবু দাও। একটা পেপে দাও । 

একটা বেদান। দাও । একটা পান দাও । 

একখানা খাতা দাও । একখানা বই দাও। 

চতুর্থ পাঠ 

মা বাবা দাদা! 

দিদি মাসিমা পিসিমা 

দিদিম ঠাকুরমা জেঠাইম। 

কাকিম। কাকাবাবু জেঠাবাবু 

পঞ্চম পাঠ ।ণ, 

বাব। টাক! দাও । কাকাবাবু পয়স। দাও । 

মা ভাত দাও। (জেঠাইমা আম দাও । 

দাদ। খাতা দাও । পিসিমা জল দাও । 

মামিম। কলম দাও । - মাসিমা বই দাও। 

* এই পাঠটা অপেক্গাকুত কঠিন। ম।. বাব। প্রতি সম্পর্ক না! বুঝিয়া বাল- 

কেরা উহ। বাক্তিগত নাম বলি! মনে করিতে পারে। এবিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের 

একটু দৃষ্টি থাকিলেই কিছুদিন পরে বালকদিগের এ অম সংশোধিত হইবে। 

+ বালকগণ যাহাতে প্রয়োজনমতে ইঙ্গিতের পরিব্চে এই সকল কথ। বলে, 

ভাহীর অভ্যাস করাইতে হইবে । 



৪৮ মুক-শিক্ষা | 

ষষ্ঠ পাঠ ।% 
একটা বল 

দুইটা! বল ৬ 

তিনটাবল 5৬ 

চারটা বল ৪৪৪৬ 

পাঁচটা বল ৩৪৪৩৩ 

১ ন্ ৩ ৪ ৫ 

সপ্তম পাঠ ।7 

মানার । তোনার। 

আমার ভাত। তোমার হাত। 

আমার পা। তোমার পা । 

আমার শিলেট । তামার শিলেট 

আমার খাতা । £তামার খাতা । 

আমার জামা । (তামার জামা । 

আমার কলম । [তামার কলম । 

অফ্টম' পাঠ |: 
আমার বই আছে । (তোমার বই নাই। 

* ছে ছোট বল বা অস্ত কোন দিনস লয়! এক ছুই শিখাইবেন। ইহার পরও 
ধ প্রণালীতেই শিখাইতে স্গবিধা হইবে। 

॥ এই পাঠে এবং ইহার পরবর্তী পাঠে ছাত্রদিগকে “আমার” “তোষার" এই 
দুর্ট। কথ' শিক্ষ। দেওয়াই একমাত্র উদ্দেন্ঠ | 

' শিক্ষক মহাশয় বালককে প্রশ্ন করিবেন, বালক উত্তর করিবে, আবার বালক 
প্রশ্ন করিবে, তিনি উত্তর করিবেন । 



আমার জামা আছে । তোমার জাম! নাই। 

আমার ঘড়ী আছে । তোমার ঘড়ী নাই। 

আমার আংটা আছে । তোমার আটা নাই। 

আমার চেন আছে । তোমার চেন নাই ! 

আমার পয়স| আছে । তোমার পয়সা নাই । 

আমার কলম আছে । (তামার কলম নাই । 

নবম পাঠি। 
্ ন্ ৩ ৫ 

4ক দুই তিন ঢার পাঁচ 

৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 

ছয় সাত আট নয় দশ 

দশম পাঠ ।% 

এস | বস। দাড়াও । যাও । 

তুমি এস। তুমিবস। তুমির্দাড়াও। তুমি যাও 

আমি দাড়িয়েছি । আমি এসেছি | 

খোকা দাঁড়িয়েছে । খোক। আসে নাই । 

খুকি দীড়ায় নাউ । দিগেন এসেছে । 

মুকুল বসে আছে । রাম বসে নাই। 

* শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে ক্রিয়াগুলি কবিতে বলিবেন । বালকের তাহ 
করিবে, এবং মুখে বলিবে। 



৪৬ মুক-শিক্ষা । 

একাদশ পাঠ ।৭, 

পা বা। কা গা। চা- জা 

টা-_ডা1। তা দা। ফা_ভা। 

ছা-_বা। ঠাঢা | থা-ধা । 

দ্বাদশ পাঠি। 

আমি আম খাব, আমাকে আম দাও । 

আমি জল খাব, আমাকে জল দা । 

আমি ভাত খাব, গামাকে ভাত দাও । 

আমি কল! খাবনা, গামাকে কলা দিও না । 

আগামি জাম খাবনা, আমাকে জাম দিও ন। | 

মামি পেঁপে খাবনা, আমাকে গেপে দিনা | 

অ্রয়োদশ পাঠ | 

আমি সন করেছি | খেক। সান করে নাই । 

আমি ভাত খেয়েছি । 'শৈলেন ভাত খায় নাই । 

আমি লিখেছি | নলিন। লেখে নাই । 

আমি তেল মোখেছি । মুকুল তেল মাখে নাই । 
000/৫৫০০০৩ রা প্রজা ৮৭ শিলা ৯০৩০ শী সপ শি পপ শপ সপ তিল আশ উস মটর পা 

এই ছুটা ছুটা বর্ণের উচ্চাবণ পাথক) শতি সামানা । এগুলি যাহাতে বালকেরা 
নুল্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে, সেরূপ শভাযাাস করাইতে ভবে । শিক্ষক 

অহ য়ের গলদেশে ও ওল্ঠাগ্রে ভন্ত স্থাপন করিয। বালছেকের। ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে 
সমথ হইবে। 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৪৭ 

আমি পড়েছি । মনোমোহন পড়ে নাই । 

আমি ছুধ খাই নাই ॥ খুকী দুধ খেয়েছে । 

আমি ঘোড়া দেখেছি । গ্তভা ঘোড়া দেখেছে । 

আমি হাতী দেখি নাই । রমেশ হাতা দেখে নাই। 

আমি সিতত দেখি নাই । রাম সিংহ দেখেছে । 

আমি উট দেখেছি | গোপাল উট দোখে নাই । 

চতুর্দশ পাঠ । 
১ নু ৬ ৯ ? ৬ 

এব ডুই তিন চার পাচ ছয় 

৪ ্ ২ ১০ ১১ টু 

সাত নট ন্ দশ এগার বার 

১৩ ৯ ৫ ১৬ ১৭ টো 

তর চৌ' পনের ষোল সতের আঠার 

টি ২ হি ক ৬ - ৯ 

উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ ?ততশ চলিবশ 

২৫ ২৬ ৭ ৮ 

পঁচিশ ছাব্িবিশ সাতাশ আটাশ উনিশ ত্রিশ 

পঞ্চদশ পাঠ । 

আমার ছুই হাত । আমার ছুই পা । 

আমার দুই কান । আমার অনেক দীত। 



৪৮ মুক-শিক্ষা | 

আমার এক নাক আমার মনক চুল। 

আমার এক মাগা | আমার এক মুখ । 

আমি মানুষ । 

তোমার দুই হাত। তোমার দুই পা । 

তোমার দুই কান। [তোমার অনেক দীত। 

তোমার এক নাক। [তামার মনেক চুল। 

তোমার এক মাথা । তোমার এক মুখ । 

তুমি মানুষ । 

আমি মানুষ ! রম মানুষ । 

ত্বমি মানুষ । মুকুল মানুষ | 
দিগেন মানুষ । স্থরেন মানুষ । 

খকি মানুষ । খোকা মানুষ | 

আমরা মানুষ । 

মান্থষের নাম । 

মুকুল, দিগেন, রাম, মনোমোহন, কাঁলিচরণ, 

সাতান, জিতেন, বীরেন, স্ুরেন,  মনোজমোহন। 

মামার নাম রমেশ, আমার দাদার নাম রামময় বাবু। 



দ্বিতীয় খণ্ড ৪৯ 

ষোড়শ পাঠ 

বিড়াল । 
বিড়ালের চার পা । 

বিড়ালের গায় লোম আছে 

বিড়ালের শিং নাই । 

বিড়ালের লেজ আছে । 

মানুষের লেজ শা । 

হরিণ । 

আমি হরিণ দেখেছি । 

হরিণের চার পা। 

হরিণ ঘাস খায় । 

হরিণের শিং আছে । 

হরিণ খুব দৌড়িতে পারে 

আমি ভাতী দেখেছি | 

হাতার কান খুব বড় । 

হাতার খড় আছে । 

হাতা খুব চিতই | 

হাতী খব বড়। 

গ[ধার চার পা। 

গাধার গায় লোম আছে 

গাধা যাস খায় । 

মানুষ ঘাস খায় না। 

মানুষ ভাত খায়। 



€৩ মুক-শিক্ষা। 

হরিণ পশ্। হাঁতী পশু । বিড়াল পঞ্চ । 

গরু পঞ্ঞ | কুকুর পশুর । খরগোস পঞ্খ 

ঘোড়া পশু ৷ গাধা পশ্জ । ছাগল পশু | 

পশুর নাম। 

হান্ী, ঘোড়া, উট, গাধা, শেয়াল, খরগোস, 

বিড়াল, গরু, ছাগল, পীঠা, ভেড়', কুকুর । 

সপ্তদশ পাঠ ! 

কাক । বক । 

আমি কাক দেখেছি | কের ডানা মাছে । 

কাকের ডান! আছে । বক উড়বে পারে। 

কাক উড়তে পারে। বকের গলা. লম্বা ৷ 

কাকের দুই পা। কাকের গলা খাট। 

কাক দুই রকম । বক সাদা । 

পাতি কাক আর দাড়কাক কাক কাল । 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৫৬ 

মযুর ৷ চিল। 

আমি মযুর দেখছি । আমি চিল দেখেছি । 

ময়ূর খুব স্তন্দর | চিল খুব উপরে উড়ে । 

ময়ূরের ডানা আছে | চিল হাত থেকে খাঝার নেয় 

ময়ূরের পালকে কলম হয় । চিল স্থন্দর নয় । 

কাক পাখী । চড়ই পাখী । বক পাখা । 

চিল পাখী । টিয়৷ পাখী । ইাস পাখী । 

ময়ূর পাখী । ময়ন৷ পাখী । পায়রা পাশী । 

পাখীর নাম। 

কাক, চড়,ই, বক, ময়না, মধুর, কাঁকাতুয়া, ভাস, 

টিয়া, ঘুঘু, চিল, বাবুই, কোকিল, বুলবুল, মোরগ । 

অক্টাদশ পাঠ । 

মানুষের দুই পা । 

পঙ্খর চার পা। 

পশু উড়তে পারে না। 

মানুষ উড়তে পারে না। 



সদ অপর 

৫২ মক-শিক্ষা | 

পাখীর দুই পা । পাখী উড়তে পারে। 

মানুষের ডানা নাই । মানুষ কথ। কইতে পারে । 

পাখার ডান। আছে । পচ কথা কইতে পারে না। 

পাখীর হাত নাই । পাখা কথ! কইতে পারে না 
মানুষের ভাত আছে । পশ্থর লেজ আছে । 
পশ্তর হাত নাই । মান্নষের লেজ নাত । 

আমরা সব মানুষ । 

হাতী, ঘোড়া, গরু, গাধা--পশ্র | 

বক, কাক, চিল, মযুর--পাখী | 

উনবিংশ পাঠ 

শামি সাপ দেখেছি সাপ বাকা হয়ে চলে । 

সাপের পা নাই । সাপ অনেক রকম । 

সপ খুব তাড়াভাড়ি চলে। সাপ গর্জে থাকে । 

সপ বুকে তর দিয়ে চলে । সাপের গায় লোম নাই 

সপ সোজা হ'য়ে চল্তে পারে না । সাপের ফণা আছে । 

* £₹ প্রকার অন্তান্ত জঙ্গর গপ নানাপ্রক।র পরিবর্তন করিয়া শিখাউবেন । 



দ্বিতীয় খণ্ড। ৫৩ 

বিংশ পাঠ 1% 

৫ রসি 
তোমার কলম ছোট । মামার কলম বড়। 
তামার বই বড়। গামার বই ছোট । 
আমার পেনসিল বড়। তে'মার পেন্সিল ভোট 

হাতা বড । ঘোড়া ছোট। কুকুর বড়। বিডাল ছোট । 

এক। বংশ পাঠ। 

খাতার ভিতরে একটা কলম গাছে । 

খাতার নীচে একখানা শিলেট আছে । 

খাতার উপরে একখানা ছুরি আছে । 

টেবিলের নীচে একটা দোয়াত মাছে । 

ট্ুলের উপরে একখান! খাতা আছে । 
বাকৃসের ভিতরে অনেক টাকা আছে । 

শপ সপ 

* প্রথমে বালকদিগের আপন।পন জিনিস লইয়। “ছোট” 'ৰড” কথা দুইটার 
পাথক্য ভাজ করিয়া বুঝাউয়। দিবেন । 

ন্সসিস্ী ২ পা পপ এ পিটিশ সস ক | সপ অপ সপ পা সা পপ দল 
০০০ 



৫৪ মুক-শিক্ষা 

দ্বাবিংশ পাঠ । 
রং । 

পাল, কাল, সবুজ, হলদে, নীল, সাদা । 
তামার কাপড়ের পাড় লাল। আমার কাপড়ের পাড় হল্্দে 
মামার রেপার কাল । তামার রেপার সবুজ । 
শআামার কোট হল্দে। তোমার জামা সাদা । 
তামার চাদর হুল্দে। মুকুলের চাদর সাদ! | 

তরয়োবিংশ পাঠ 

জঃ:১./১/প টা ২ 
গরুর গাড়ী । ঘোড়ার গাড়ী । রেলগাড়া । 
গামি গরুর গাড়া দেখেভি । গরুর গাড়া আস্তে আক্তে 

চাল। ঘোড়ার গাড়া তাড়াতাড়ি চলে। রেলগাড়ী খুব তাড়া- 
তাড়ি চলে । আমি রেলগাড়ীতে চাড়েছি। মনোমোহন রেল- 
গাড়াতে চড়েছে । শৈলেন রেলগা়ীতে চড়ে নাউ । 

চতুর্বিংশ পাঠ। 
রা ন্ ৩ শখ ৫ 

এক দুই তিন চার পীচ 
৩ ৭ ৮ ৪৯ ৯০ 



«এগার 

একচল্লিশ 

ছয়চল্লিশ 

কাচা আম টক্। 

বাতাস! মিষ্টি । 

4 

নর 

সাউত্রিশ 

৯২ 

বিয়ালিশ 

4৭ 

দ্বিতীয় খণ্ড । 

(ততাল্লিশ 

৪৮ 

১৪ 

১০) 

3৪ 

চুয়াল্লিশ 

০ 

৫৫ 

৯৫ 

ক 

খ্ 
খু 

পঁচিশ 
৬৩ 

ত্রিশ 

৬/৫ 

পঁয়াত্রিশ 

০ 

চল্লিশ 

৫ 

পঁরতাল্লিশ 

৫০ 

সাতচল্লিশ আটচল্িশ উনপঞ্চাশ পর্শশ । 

পঞ্চবিংশ পাঠ। 

তেতুল টক্। 

উচ্ছে তেত। 

লক্ষ! বাল । 

আদা বাল। 



৫৬ মুক-শিক্ষা । 

চিনি মিঠি। পাকা আম মিষ্টি 
ত[মি আম খেতে ভালবাসি । 

মড়বিংশ পাঠি। 
আমার জামা নতুন! তোমার জাম। পুরন! নামার 

কাপড় পুরন । তি্তামার কাপড় নহন। আমার খাত: নতন। 

তোমার খাত। পুরন । আমি আজ নতুন খাতা কিনেছি । খাতার 

দাম ছুই আনা । কাল আমি নতুন খাতায় লিখ্ব। আমি রোজ 

বই পড়ি, রাম রোজ বঠ পড়ে ন।। সে খেলা করে । আমি 

ভাঁল, রাম ভাল নয় । রাম সকলের সক্ মারামারি কারে। 

সপ্তবিংশ পাঠ 

গোলাপ ফুল। 

আমি গোলাপ ফুল দেখেছি । গোলাপ ফুলের গন্ধ ভাল । 

গোলাপ ফুলের রং অনেক রকম । অল্প লাল, হল্দে ও সাদা। 

আমি হল্দে ও সাদা গোলাপ ফুল দেখি নাই । গোলাপ ফুলের 

গাছে অনেক কাঁটা মাছে । জবা ফুলের গাছে কাঁটা নাই । জবা 

ফুলের রং খুব লাল । জব ফুলের গন্ধ ভাল নয়। 



দ্বিতীয় খণ্ড । ৫৭ 

ফুলের নাম। 

জবা, গোলাপ, বেল, যুই, চাপা, বকুল, 

গেঁদা, গন্ধরাজ, সেফালিকা, জাতি, মালতা | 

অক্টাবিংশ পাঠ 

পাতিহাস। রাজহাস। 

ভাস দুই রকম, পাতিাস আর রাজহাস | পাতিহাস ছোট, 

রাজহাস বড়। রাজহাসের গ্লা ল্ন্বা। পাতিহাসের গল 

ছোট । ভাঁস জলে খুব সাতার দিতে পারে । আমি পাতি- 

হাসের ডিম খাই, মাতস খাই | রাজহাসের ডিম খাই না, মাংস 

খাই না । রাজভাস খব স্রন্দর। হাসের গোট খুব হল্দে। 

উনত্রিংশ পাঠ । 
বার । 

রবি. সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি. শুক্র. শনি 

মাস। 

বৈশাখ,” জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, 

কার্রিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, *মাঘ, ফান্টন, চৈত্র। 



৫৮ মুক-শিক্ষা | 

ত্রিংশ পাঠ। 

আম । 

কাঁচা আম উক্। পাকা আম মিঠি। কীচ। আমের খোসা 

সবুজ, পাকা আমের খোসা হল্দে। আমি আমের খোসা পাই 

না। আমের ভিতরে আটি থাকে । কাচা আমের হাঁটি নরম, 

পাকা আমের আটি শক্ত । আমি পাকা আম খেতে ভালবাসি । 

আমামাদের বাড়ীতে অনেক আম গাছ জাছে। গরমের দিনে আম 

পাকে। রী * 

একত্রিংশ পাঠি। 

স্মশীলা অনেক দিন স্কুল কামাই করেছে । সে আজ স্কুলে 

এসেছে । স্কুল কামাই করা ভাল নয়। আমি স্কুল কামান 

করি না, রোজ ১০টার সময় স্কুলে আসি । আমি রোজ বাড়াতে 
পড়ি। লীলাবতী বাড়ীতে পড়ে ন। স্শীলার বাবার খব হর ' 

হয়েছিল। আমি তীকে দেখতে গিয়েছিলাম । তিনি খুব রোগা 

হয়েছেন । এখন তিনি ভাল হয়েছেন। ৪ 



দ্বিতীয় খণ্ড। ৫৯ 

দ্বাত্রংশ পাঠ। 

দিক। 

উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ন, পশ্চিম । 

আমাদের বাড়ী স্কুলের উত্তর দিকে । যামিনী বাবুর বাড়া 

আমদের বাড়ার পূর্বদিকে | আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের 

মাঠে আমি রোজ বেড়া'তে যাই । আজ বিকাল বেলা যদি 
ত্মি আমাদের বাড়ী যাও তবে আমরা এক সঙ্গে সেখানে 

বেড়া তে যাব। 

পরিশেষে শিক্ষক মহ.শয় ও পরিজনদিগের নিকট বন্তুবা £হ যঃ তারা সন 

বাঁধর বালক বািক। “গকে গলগ্রহ মনে করিয়া ঘৃণিত ভাবে, বাবহার নং করেন! 

ছিতীয়তঃ উহাদি'গর ০ ঠত কথা কহিতে যথাসাধ্য উন্জিত পরিতা:" করিবেন, 
বাল্যাবস্থায় ইঙ্গিত »” 'হাবা হইলেও ইঙ্গিত করিবার সঙ্গে নঙ্গ কথ স্লা একা 

গবগ্যক | ইহাতে 5 % পর ৪১-পাঠের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। 

সাধারণ5ত প্রথম ০১ বংমরক।ল বাঁধর বালকবালিকাদিগদক অ।ক শখাহবার 
প্রয়োজন হয় না। ৭ গাস্থনুসারে সহজ সহজ যোগ, বিয়ে'গ শিক্ষ।175 পারেন, 
কতকগুলি জিনিস .। যাগ বিয়োগের সঙ্ষেতগুলি পরিক্ষাববপে ব।লক বালিকা 
দিগকে বুঝাইয়। দি. বে । যেমন শিক্ষক মহাশয় এক হাতে স্ট। অন্য হাতে ২টা 
আম রাখিয়। বালক'গ লবেন কয়ট। আম? বালক ইহ। গণিয়। অক্রেশেই বলিতে 
পারিবে ৪টা আম প্রকার যেমন 'য।গফল মুখে বলিবে, তমন লিখি:তও শিক্ষা 
করিবে । ক্রমে 7" পায়ে পরবর্তী নিঞ্শমগুলিও শিখিবে , 





(01২. হল, ২80১ 03.10)] 

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত বধিরদ্িগের মধ্যে মিঃ ম্যাগিন একজন বিশেষ 
খাতনাম। ব্যক্তি | তিনি ১৮৬১খুঃ অন্দে জোহান্স গ্রো নগরীতে জন্মগ্রহণ 

করেন । তাহার পিতা সি, এ, ম্যাগিন 

সাহেব একজন স্ুবিখ্যাত ধর্মযাজক 

ছিলেন, মাতা স্প্রসিদ্ধ ইংরাজ কৰি 

স্পেনসারের বংশোভ্ভবা । আত্মীয়দের 

মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, 

মাশ্চয্যের বিষয় মিঃ ম্যাগিন বধির 

হইয়াও তাহাদের অনেকের অপেক্ষা 

অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া অসা- 

ধারণ লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া" 

রঃ টিটি ছেন। অতি শৈশবকালে কঠিন জর- 
রোগে তাহার শ্রবণ শক্তি বিনষ্ট হয়। বালাকালে তাহাকে লগ্ডনের 

৫ 



৬২ মুক-শিক্ষ। 

ওল্ড কেণ্ট রোড ইন্টিটিউসন (910 1০1) 1২০৪0 111501656101)) 

নামক বধির বিদ্যালয়ে ভণ্তি করিয়া দেওয়া হয়। অল্পকাল মধোই 
শিক্ষকগণ তাহার আশ্চধ্য স্মরণশক্তি ও পাঠান্গুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ 

দেখিয়! বিশ্ময়্ান্বিত হন। কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি লেখা পড়া শিক্ষ 
করিয়৷ যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, সাধারণের স্তায় কথাবার্তা 

বলিতে এবং বুঝিতেও সেইরূপ সমর্থ হইলেন। অন্ন দিন মধ্যেই লগ্ন 
সহরে তাহার অদ্ভুত শিক্ষার কথ! পরিব্যাপ্ত হইল। এই সময়ে ডাঃ 
ইলিয়টের যত্বে (1)7 1২. 12111909 লগ্ডন নগরীতে মারগেটু ব্র্যাঞ্ 
(1812816 137211০) নামে একটা বধির-বিগ্যালয় সংস্থাপিত ভয়, 

এবং মিঃ ম্যাগিন তাহার স্কুলের অস্তায়ী 

শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ডাঃ ইলিয়ট 

তাহার শিক্ষকতা কাধে বিশেষ সন্তষ্ 

& হইয়া অন্নকালের মধ্যেই তাহাকে 

| স্তায়ীরূপে একটী উচ্চশিক্ষক পদে 

রী নিযুক্ত করেন। এই কাধ্য তাহাকে 

ী অধিক দিন করিতে হয় নাই, কারণ 

তাহার মন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ পুর্ণ 

ছিল; স্কতরাং তিনি স্কুলের কাধ 

পরিত্যাগ করিয়া ১৮৮৪ খৃঃ অন্যে উচ্চ- 
ডা» আর, লট | শিক্ষা লাভের আশায় আমেরিকা! যাত্রা 

করেন, এবং তথাকার বধির-কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিয়দিন পরে 

তিমি কলেজ হইতে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে এ কলেজে কোন এক রাজ- 
পুক্লাষর আগমনে একটা বুহৎ সভা আহত হয়। মিঃ ম্যাগিন সুদীর্ঘ 



তৃতীয় খণ্ড। ৬৩ 

বক্তৃতায় তাহার অভ্যর্থন। করির়। দর্শকমগ্ুলীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। 
এই প্রকার বাগ্ীত। বধিরগণের মধ্যে অতি বিরল। ইহার অল্পদিন 
পরে তিনি আরর্লণ্ডে প্রত্যাবর্ডন করেন । মিঃ ম্যাগিন তাহার শিক্ষা, 

সদাশয্নতা, পরোপকারিতা ও ধন্মভাবের জন্য সমভাবে সর্বত্র সমাদৃত 

হইতেন। তৎকালে আর্লগডের প্রধান ধর্মযাজকের সহিত তাহার 
প্রথম পরিচয় হয়। মি: ম্যাগিনের ব্যবহারে ধর্মযাজকের মন এতদুর 

আকুণ্ট হয় যে, তাহারই প্রধত্বে তিনি তত্রত্য মুক-বধিরদিগের ধশ্ম 
শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। তদ্বধি তিনি ধন্মশিক্ষ। দান ব্যতীত ও অন্তান্ত 

নানা উপায়ে তাহাদের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন। মিঃ 

ম্যাগিন সমস্ত ইউরোপে বধির-বন্ধু বলিয়া সুপরিচিত ৷ তিনি বধিরদিগের 

উন্নতি কল্পে তাহার বন্ধু মিঃ হেরিসের সহায়তায় “নীরব দূত” (১1107 

1০১5০7০:) নামক একথান। মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। 

তিনি সম্প্রতি গ্রেট্ত্রিটেন-বধির-সমিতির সহকারী সভাপতি পদে মনো- 

নীত হইয়াছেন। ম্যাগিন ভারতের মৃক-বধিরদিগেরও একজন বিশেষ 

হিতৈষী বন্ধু। ইনিই প্রায় ত্রিশ- বৎসর পূর্বে ভারতে মৃক-বধির 
বিগ্ালয় স্থাপনোদেশ্তে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাছবরের নিকট 

মাবেদন করিয়াছিলেন । কিন্তু সে সময়ে তাহার সেই মহদিচ্ছা কা্যে 

পরিণত হয় নাই । কলিকাঁতি মুক-বধির বিদ্যালয় সংস্থাপন হইলে 

তিনি প্র স্কুলের নানাপ্রকার সহাক্বতা করিয়া অশেষ কল্যাণসাধন 

করিতেছেন, এবং তাহারই যত্বে ভারতের মুক-বধিরগণের সুশিক্ষার 

ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া বিলাতের সমস্ত শিক্ষিত বধির দ্বারা পরলোকগতা! 

ভারতেশ্বরীর নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হুইয়াছিল। এ 

আবেদনপত্র খানি একজন বধিরের লিখিত। নিবে এ পত্র ও উহার 
বঙ্গান্থবাদ প্রদত্ত হইল। 
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সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ । 
শ্রীযুক্ত রাজরাজেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া | 

গ্রেটত্রিটেন ও আয়র্লগ্ডের মহারানী ও ভারতের সাম্্রাজ্জী। 
মহারাণার ইউরোপ এব" আমেরিকার রাজ্য সমুহ মিবাসা এবং অন্ান্স চ্শ্বাঁসী 

শিক্ষিত মুকবধিরগণের প্রতিনিধিজপে মহারাজ্গীর রাজভক্ত প্রজ।-আমর। আপনার 
নিকট আ্ভাপন করিতে উচ্চ' করি। আপনার জীবনকালে রাজঃ সময়ে" আমাদের ও 
অসুদ'্য শ্রেণীন যে মহদ্ুপক'র হইয়াছে তাহা কামর; চিরক।ল বু্চজভাঁর সতিত্ স্মরণ 
রাগেশ। আমর! শিক্ষা ভাবে ধন্ম গু সভাতার ফভোগে সমর্থ হউযা্ছি এবং 

র্ 
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আমাদের প্রাণের আকাঙ্ষ! যে, ভারতবর্ধায় আজন্ম বধির ১৫০,০** লোকে এইট 
শিক্ষার হফল প্রাপ্ত হউক ॥ আমাদের এবং পুধিবীর অন্যান্ত অংশে আমাদের জন্য 
অন্যুন ৫০* বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে ভারতের মত সুনৃহৎ 
রাজো মল্পকাল হইল কেবল একটা মাত্র বিদ্যালয় খোল। হইয়াছে, যাহাতে ৩*টার 
অধিক ছাত্র নাই। যেশ্থানে এই বিদ্যালয় আছে সেই বোম্বাই নগরীতেই ৫৫১ জন 
এব" তত্প্রদেশে ১৬,০০০ এবং সমুদায় ভারতে ১৫০,০০০ কি ২**৪* জন মুক-বধিন 
বিদামান। ইদানী" ভারতীয় জাতি সমুহ ইংরেজ জাতির অধিকার, সুবিধা, শিক্ষা 
এব' ধন্মপ্রভাব প্রপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমর! আপনার নিকট. সবিনয় প্রার্থন। 
করিচতছি যে, আপনি দয়। করিয়া আপনার সাআজ্যব্যাপী প্রভাব ও শক্তি সাহায্যে 

ভারত সাঞাজো শিক্ষার হবন্দোবস্ত করুন। এই শিক্ষা লাভ করিয়া আমর কৃতজ্ঞ, 
কিছু ইহ! আমাদের ভারতীয় হতভ।গা তরাত্ বৃন্দের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 

মিঃ সি, জে, ব্রোমহেভ | 
(11২. 0.1. 13081117541)) 

মিঃ বক্রোমহেড ১৮৪০ খুঃ অবে লিঙ্কলন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 

পঞ্চমবর্ষ বয়সে কঠিন গীড়ায় তাহার শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয়। এই 
বয়সে তিনি যে সমস্ত 

কথা৷ শিখিয়াছিলেন শ্রবণ- 

শক্তির অভাব বশত; অন্ন- 

কাল মধ্যেই তাহা বিস্মৃত 

হইলেন । ৮ বৎসর বয়- 

সের সময় তাহাকে রাগৰে 

বধির-বিগ্যালয়ে ভর্তি করিয়া 

দেওয়া হয়। কোন বিশেষ 

কারণে সেখানে পাঠের 

অসুবিধ। হওয়ায় ১৮৫৩খুঃ 

অবে তিনি জার্ম্মেণির 

অন্ত:রঁত ফ্রাঙ্চফোর্ট বধির-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন । তিনি অত্যন্ত মনোধোগ 
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সহকারে অধ্যয়ন. করিয়া অত্যন্প দিনেই সমপাঠী ছাত্রবর্গের মধ্যে 

সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন । তিনি যেমন অতি ভ্রতভাবে লেখাপড়া 

শিক্ষা করিয়। বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে লাগিলেন, তেমন অস্তের 
সহিত রীতিমত কথাঁবার্তী বলিতে ও তাহাদের কথা বুঝিতে বিশেষ 

পারদর্শা হইলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ ব্যতীত সর্বদা নানা! ভাষা 
শিক্ষা করিতেন এবং অধ্যবসার-গুণে অতি অন্নকাল মধ্যেই ফরাসী, 

জার্ম্দেনী ও লাটিন ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইলেন । এতঘ্যতীত 

আরও অনেক ভাব! অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষা করিয়া সকলের অনুরাগ 

ভাজন হইক্সাছিলেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রোমহেড. লিঙ্কলন 

নগরের কোন এক প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের দোকানে বিদেশীয় পত্রাদির 

অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। এই অন্থবাদকের কার্য করিতে হইলে, 

বিভিন্ন ভাষায় কি প্রকার জ্ঞান থাক1 আবশ্তক, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি 

মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি ৩ বংসরকাল অতি স্ুচারুরূপে এই 

কার্য নির্বাহ করিয়। বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । তদনস্তর 

এই পদ পরিতাগ করিয়া নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে যাঁন। 
কিছুদিন পরে লিঙ্কলন সহরে তত্রত্য বিখাত পুস্তকাগারের সম্পাদক 

ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ২২ বৎসরকাঁল অত্যন্ত নিপুণতার সহিত 
কার্য সম্পাদন করিয়া এই পদত্যাগ করেন। উক্ত পুস্তকাগারের সতভ্য- 

গণ তাহাদের স্মৃতিচিহ স্বরূপ তাহাকে অনেক উপহার প্রদান করেন। 

তাহার বিদায়ের দ্রিন সকলের মুখেই বিষাদের চিহু দৃষ্ট হইয়াছিল। 
ততপরে ত্রোমহেভ লণ্ডনের রয়েল মেছন্নরলজ্িকেল (২০১৭1 [৩- 

1501:010901091) আফিসে কার্ধ্য প্রাপ্ত হন। অতি অল্পকাল মধ্যে 

কার্ধ্য দক্ষতাগুণে তিনি কোনও বড় কার্যালয়ের দায়িত্পূর্ণ সর্বোচ্চ পদ 
প্রাপ্ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়। 
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মুক-বধিরদিগের উন্নতির জন্ত জীবন উৎসর্গ করেন। প্রোমহেড কন্ঠিন 
পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া! তাহাদের প্রভৃত উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছেন। এক্ষণে তিনি “২০521 25500190017 11. 210 01 6১৩ 10০91 

€₹1)001070, এবং 12109510210 ১০০1৪ (0৫ 071:21610521151015 

[7 4050. 2170 11101010920 ৫ 10101” নামক সভার সত্য এবং 

লিঙ্কলন সহরের মৃক-বধির ধন্্-সভার সম্পাদক । তিনি এত গুলি 

গুরুতর কাজ বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালন। করিয়া! আসিতেছেন। 

ব্রোমহ্েড বধির হইয়! সমাজে যে প্রকার গণনীয় পণ্ডিত বলিয়! শ্রন্ধা- 
ভাজন হইয়াছেন, তাহ! সাধারণের মধ্যেও অতি বিরল। তাহার 
অধ্যবসায় ও স্থির প্রতিজ্ঞাই এই অসাধারণ কৃতিত্বের কারণ । 

মিঃ ডবলিউ, এইচ, টড । 
(1২ ৬৬. 171. 11২007)) 

মিঃ টড জন্ম-বধির। তিনি শৈশবকালেই বিষ্তাশিক্ষার নিমিত্ত 
বধির-বিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকালে লেখাপড়ার তাহার তাদৃশ 
একাগ্রত। ছিল না, কিন্তু চিত্র কার্য অতিশয় ভাল বাসিতেন, স্কুলের 

অধিকাংশ সময় চিত্রকার্ধ্যে ব্যয় করিতেন । লেখাপড়ায় তাদৃশ উন্নতি 
লাভ করিতে না পারিলেও তিনি চিত্রকার্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ 

করিয়াছেন। অন্তান্ত চিত্র অপেক্ষা প্রাণী চিত্রাঙ্কন তাহার প্রিয় ছিল। এবং 

সময়ক্রমে তিনি উহাতেই সমস্ত ইয়োরোপে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধি 

লাভ করিয়াছিলেন । তদানীত্তন সম্রাটগণ তাহাদের নিজ নিজ সুসজ্জিত 

গৃহের শোভাবর্ধনার্থ তাহার 'অঙ্কিত ছবি রক্ষা করিতে এত ব্যগ্র হইয়া- 
ছিলেন যে, তিনি সকলের আদেশানুযায়ী চিত্র নিয়মিত সময়ে অঙ্কিত 

করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন না। তাহার চিত্রগুলির মূল্যও অত্যন্ত 
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অধিক ছিল। মরকো! প্রদেশের স্থলতান, টডের হস্তান্কিত একখানি 

ছবি পাইয়া! এত সন্তষ্ট হইয়াছিলেন যে, উহার উপযুক্ত মূল্য ব্যতীতও 
তাহাকে সম্মান শ্বরূপ ডামস্কাস দেশীয় একথান! বহুমূল্য তরবারি উপ- 
হার দিয়াছিলেন। অল্পদিন গত হইল তিনি জর ও নিমোনিয়া রোগে 
পাণত্যাগ করিক়াছেন। 



৫ 
প ৮ 

মরকে। প্রদেশের স্থলতান প্রদত্ত তরবারি । 

শালি 
ই সাক 

ধুতি 

৬৯ 
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মিঃ উইলিয়ম এগনিউ | 
(11২. ৬৬. ঠ০াতাড, ) 

মিঃ এগনিউ একজন বধির । ইনি ১৮৭৪ খৃঃ অবে গ্লাসগো৷ নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন। লব্বপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক ডাঙ্কান এগুারসন সাহেবের 

ৃ নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। অল্প 

কয়েক বৎসর শিক্ষার পর কোন কারণে 

বাধ্য হইয়! তিনি বিস্তালয় পরিত্যাগ 

করেন; এবং কোন এক ব্যবসায়ীর 

রী দোকানে দপ্তরীর কার্যে নিষুক্ত হন। 
৯ বৎসর এই কার্যে থাকিয়া পরে 

/ ্টেথার্ণ নামক একজন বধির মুদ্রাকরের 
অধীনে ৪ বৎসর কাল কম্পোজিটরের 

' কাধ করেন। তিনি এই সকল কার্ষ্যে 

থাকা পার অবসর সময়ে নানা গ্রস্থাদি পাঠ করিতেন । এতছুভয় 

স্থান লব্ধ বহুদর্শিত! তাহার বধিরগণের উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠিত বহুবিধ 
কাধ্যে অনেক সাহাধ্য করিয়াছে । ২১ বৎসর গত হইল এগনিউ 

গ্লাসগে! নগরস্থ কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অধীনে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ 

করিয়াছেন। তিনি বহুদিন বধিরগণের উন্নতি ও মঙ্গলার্থ অকাতরে 

পরিশ্রম করিতেছেন । কয়েক বৎসর গত হইল তিনি স্কটলগ্ডের পশ্চিম 

ভাগও গ্লাসগে। নগরের বয়োপ্রাপ্ত বধিরগণের শিক্ষার্থ একটী বিছ্ভালয় 

সংস্থাপন করিয়াছেন । এই উদ্দেশ্য তিনি মাননীয় লঙ রোজবারির 
(1,010 7২০99০১91১) নিকট পত্র লিখিয়1 তাহার সহানুভূতি প্রাপ্ত হন, 

তৎপরে তিনি ইংলগ্ডের রাজপরিবারের উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি 

আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার উদ্ভম সফল হয়। স্বর্গীয়া। 
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ইংলগু ও ভারতেশ্বরী উক্ত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপৌষিকা হন এবং তিনি 

বিস্তালয়ের গৃহ নিশ্ধাণার্থ অনেক অর্থ ও সহায়তা করেন। বর্তমান 

সম্বাট বখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনিও এ সাধুকার্য্যে অর্থ সাহায্য 
করেন। স্বর্গীয় মহারাণী, তাহার বধিরগণের হিতার্থে আস্মোৎসর্গ 
অদীম যত্ব এবং উৎসাহ দর্শনে অত্যন্ত মোহিত হন এবং অনেকবার 

তাহার উৎসাহ বর্ধনার্থ চিঠিপত্র লিখিয়্াছেন । ফলতঃ মিঃ এগনিউর 
অদ্ভত গুণগ্রাম মহারাণীর নিকট সম্যক আদৃত হইয়াছিল। ম্বাভাবিক 

ইন্ত্রিয় সম্পন্ন লোকের পক্ষে যাহ! অসম্ভব, এগনিউ সাহেব বধির হইয়াও 

অলীম তেজস্থিতার সহিত তাহ। স্থুলম্পন্ন করিতেছেন । ধন্য তাহার , 

শক্তি ! ধন্য তাহার উপচিকীর্যা ! অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত তিনি 

উক্ত বিগ্ালয়ের গৃহ নিন্মীণ অন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। 
তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক বলিম্না বিখ্যাত; কষ্টের দিকে 

লক্ষ্য না করিয়৷ তিনি সর্বদা অকাতরে সাধারণ হিতকার্ষ্যে, বিশেষ 

বধিরগণের মঙ্গল জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি কলিকাতা মুক- 

বধির বিদ্যালয়ের ও ভারতের বধিরদিগেরও অনেক উপকার সাধন 

করিয়াছেন । এগনিউ সাহেব সম্প্রতি প্মুক-বধির ও রাজপরিবার” 

(6 10০71 86 19010019 2170 [২০১৪16৮) নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 

উহাতে অনেক বিখ্যাত বধিরগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ও তাহাদের 

প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজন্য পরিবারগণের সহানুভূতির বিষয় বণিত 

আছে। এই পুস্তকখানি সর্বত্র সমভাবে অত্যন্ত আদত হইয়াছে ; 

এবং ইহ দ্বার! যে বধিরগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে ইহাতে 

অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
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রেভারেগু হেন্রি উইন্টার সাইল। 
[15৬ বাসার উগাাং ১৮) 81, 

হেন্রি উইন্টার সাইল চীন দেশের অস্তঃপাতী সাংহাই নগরে 

জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা এডোয়ার্ড উইলিয়াম সাইল উক্ত 

স্থানের গির্জার প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে 

নানাপ্রকার উৎকট ব্যাধিতে তীহনার শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয় । বিস্তা- 

শিক্ষার জন্ত উইন্টার সাইল ৭ বৎসর বয়সে আমেরিকায় প্রেরিত 
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হইয়। ডেবিড বার্টলারের বধির-বিদ্বালয়ে প্রবিষ্ট হন; এবং ক্রমে তিনি 
আশাতীত উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন । যে বিদ্ান্থরাগ ও অধ্যয়ন- 
লিগা! উইণ্টার সাইলকে বিখ্যাত করিয়াছে, তাহ! তাহার বালাশিক্ষা 
দেখিয়াই সকলের উপলব্ধি হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় ১২ বৎসর বয়সে 
তিনি যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহ! অতিশয় প্রশংসনীয় । 
উচ্চশিক্ষা পাইবার অভিলাষে উইণ্টার সাইল ১৮৬৩ খৃঃ অকে টিনিটি 
কলেজে তৎপরে ইংলগুস্থ কেঘিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেন্ট জন্স. 
কলেজে প্রবিষ্ট হন। শেষোক্ত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যেক 
পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পাঠ্যাবস্থায় 
হঠাৎ নানাপ্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শিক্ষার বিশেষ বিদ্র 
হইয়াছিল, এমন কি বাধ্য হইয়া তাহাকে এই জন্ত কলেজ পরিত্যাগ 
করিতে হয়। অশেষ রোগে নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়। শরীর 
একটু সুস্থ হইলে তিনি ইয়র্ক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। 
শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইলে তিনি বিএ, পরীক্ষা দিবার সংস্কল্প 
করিয়৷ অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত পাঠ আরম্ভ করেন। তখন পরী- 

নার মাত্র এক মাস বাকী ছিল, কিন্ত তিনি এই সময় মধ্যেই দুই বৎ- 
সরের পড়। পড়িক়! প্রস্তুত হইলেন 7; এবং যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া বি,এ, 
পরীক্ষায় অত্যন্ত সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পরীক্ষার কাগজ 

দেখিয়। পরীক্ষকগণ প্রায় সকলেই বলিয়াছিলেন, হেনরী উইন্টার সাইলের 
উপযুক্ত পরীক্ষক আমরা হইতে পারি না, বরং তিনিই আমাদিগকে 
পৰীক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে তিনি এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
এবং গ্রীক ভাষায় বিশেষ বাৎপত্তি লভি করেন । অর্থনীতি শাস্ত্রে তাহার 

অসাধারণ জ্ঞান ছিল। কয়েক বৎসর পরে তিনি কলম্বিয়ার অন্তর্গত 
ধনি-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিলেডেলফিয়ার টাকশালে 
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অতি উচ্চ বেতনের পদপ্রান্ত হন। এই কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া! তিনি 
বধিরদিগের উন্নতিকল্পে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেন। ক্রমে 

তাহাদের মঙ্গল চিস্তাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ স্থির করিয়া, তিনি উক্ত 

লাভজনক কাধ্য পরিত্যাগ পুর্ধক এপিন কোপেল থিজ্জার অধীনে 

ধন্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বধিরদিগের ছুঃখ 

দুরীকরণার্থ নানারূপ চেষ্টায় তাহার সময় অতিবাহিত হইত। জীবনের 

অবশিষ্ট সময়ে তিনি মানসিক ক্ষমতা-বলে তাহাদের নানাপ্রকার 

ইষ্টসাধন করিয়া ১৮৯০ খুঃ অবে মানবলীল। সম্বরণ করেন। 

মিঃ ফেস্ক এ, বাটলার । 
(১11২. 71২ 1৯১ ডাটা নতাত) 

মি: বাটলার লগ্ন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বধির হইয়। যে 
প্রকার রা লাভ করিয়াছেন, তাহ] নিতান্তই বিশ্ময়োদীপক | মিঃ 

যা বাটলার মোটামুটি লেখাপড়া শিক্ষা 
করিয়া লণ্ডনের কোন এক প্রসিদ্ধ 

চিত্র-বিদ্ালক্নে প্রবিষ্ট হন্। তিনি অতি 
অল্লকাল মধ্যেই জীব জত্তর চিত্র অক্কিত 

করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন । 

অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত তিনি স্কুলের 

শিক্ষা! সমাপন করিয়া উচ্চ বেতনে 

লগুনের প্রসিদ্ধ চিত্র-ব্যবসায়্ী ভল্টন 

খ্ত্হ্ কোম্পানীর বিপণীতে চিত্রকরের কাধ্যে 
নিযুক্ত হন। রা তিনি অতি দক্ষতার সহিত তথায় কাধ্য নির্বাহ 



তৃতীয় খণ্ড ৭৫ 

করিতেছেন এবং বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়। তাহার যশ: সমস্ত ইউরোপে 

পারিব্যাপ্ত হইয়াছে । 

মিঃ ও, ই, লুইস। 

(11২. 09. 1. 17৮75) 

১৮৬২ খুঃ অবের মার্চ মাসে মি: লুইস আমেরিকার অস্তঃপাতী 

মিল্ৃওয়াহ্কি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশব অবস্থায় জরবিকার 

উঃ 311 ৮. রোগে তাহার শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়। 
্ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় তিনি নদ্দীম্প- 

টনের বধির বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। 

কোন প্রকার অস্থবিধ হওয়ায় অল্পদিন 

পরেই তিনি এ স্কুল পরিত্যাগ করিয় 

ক্লিবল্যাণ্ড বধির-বিদ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হন। 

মিঃ লুইসের শিক্ষাবিষয়ে একাগ্রত। 
টি টিটি দেখিয়া উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁহাকে 

অত্যন্ত যত্ব ও স্নেহ করিতেন । ঘটনাক্রমে তাহার বাসস্থানের অস্থবিধ! 

হওয়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাহাকে নিজালয়ে রাখিবার বন্দ 

বন্ত করিলেন। সেখানে মিঃ লুইসের পড়িবার অত্যন্ত স্থযোগ ঘটিল। 
বিগ্ভালয়ের সমক্স ব্যতীতও তিনি গৃছে অনেক সময় পড়িতে পারিতেন। 
এই অন্কুকৃল অবস্থায় প্রকাস্তিক গুণে মিঃ লুইস অতি অন্নকাল মধ্যে 

লেখাপড়ায় ষথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেন। এই বিগ্ভালক্বের শেষ পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! উচ্চশিক্ষা! লাভের আশায় তিনি আমেরিকার অস্ত- 

গত ওয়াশিংটন নগরের বধির-কলেজে প্রবিষ্ট হন । এই সময়ে তিনি 

সাধারণ লোকের ন্তায় স্থম্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলিতে ও বুঝিতে 



৭৬ মুক-শক্ষি 

পারিতেন। এ কলেজে কয়েক বৎসর গড়িয়া তিনি বি.এ উপাধি প্রাপ্ত 

হইলেন। ১৮৭৪ খুঃ অবে পিতার মতান্ুসারে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর 
হিসাবরক্ষকের (1০০/-চ০০১০:) কাজে নিযুক্ত হন। মি; লুইসের এই 

কার্যে তাদৃশ অনুরাগ ছিল না । তিনি বাল্যাবয়ি স্থপতি বিদ্া! শিক্ষার 
জন্ট বিশেষ উতস্থৃফ ছিলেন। স্থপতি বিদ্তাশিক্ষার মানসে কিছুদিন পরে 
তিনি এই কার্যা পরিত্যাগ করিমা কোন এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
প্রবিষ্ট হন? এবং তথায় এক বসরকাল উত্তমরূপে কার্যযশিক্ষা করিয়া 
ক্যানসাস্ সহরের কোন নুধিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের অর্ধীনে কার্য গ্রহণ 

, করেন। মিঃ লুইস প্রতিদিন বথাসময়ে তীহ্থার কর্তব্যকাঁ্ঘ্য স্ুসম্পা- 

দন করিয়া কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত অন্ুরাগভাজন হইয়াছিলেন । অবসরকালে 

নানাবিধ জটিল বিষয়ের তত্বান্ুসন্ধান করিয়া তাহার লীমাংস! করিতেন | 

এই প্রকারে ৫ পাঁচ বংসরকাল তথায় থাকিয়া একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার 
হইলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজে ব্যবসায় চালাইতে আরম্ক করিলেন। অতি 
অননকাল মধ্য তিনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া সর্বন্ধ গণনীয় 
হইলেন । গৃছের কারুকার্ধ্য, নমুনা অস্কন, ও বুহৎ অট্রানিক! এবং লৌহ- 

সেতু নিশ্মীণে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তিনি এক্ষাণ 
পার্রিসের প্রসিদ্ধ পারি এবং হে পারসন কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়া- 

বরের কাগা করিতেছেন, এবং সব্ধত্র প্রধান সিভিল ইঞ্জিনিয়র 1011 

151101)60) বলিয়। পরিচিত 1 বণ্ধমান সময়ে তিনি পারিস নগরে 

এই কার্দ্যে অদ্বিতীয়। ইহাতে গণিতের কি পরিমাণ সল্ম জ্ঞানের 

আবগ্তক তাহা! সহজেই অন্মের । মিঃ লইস বধির হইয়' জীবনে 

৮৮ প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া বশী হইয়াছেন তাহা নিতান্তই বিন্বয়- 

বণ এবং গ্রণংসাহ | 



ভূৃতীয় খণ্ড । ৭৭ 

মিঃ কার্ল ওয়ার্ণার | 
(81২. 0৮1২1, 1২১) 

+ 

০ রাও 

বাজি. 

চে 

বধিরগণ যে কেবল সভ্য জগতে লেখ পড়া ও শিল্প বিদ্যায় উন্নতি. 

লাভ করিয়াছেন এমন নহে, নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকেও অনেকে 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়া! বিখ্যাত হইয়াছেন । মিঃ ওয়ার্ক । 

ঙ 



৭৮ মুক-শিক্ষা | 

নরওয়ের অস্তঃপাতী ক্রিশ্চিয়ান নামক স্থানে ১৮৫৪ খুঃ অবে জন্ম- 

গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে তত্রত্য মুক-বধির-বিদ্ভালয়ে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে নানাবিধ খেলায় তাঁহার মন আকুষ্ট 

হয়, কিন্তু স্কেটিং তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। এই ক্রীড়া কৌশলেই 

তিনি জগৎ বিখ্যাত ক্রীড়ক বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন! তাহার 
খেলা দেখিয়া দশক মণ্ডলী শতমুখে প্রশংসা! না করিয়া থাকিতে 

পারেন না। এই খেল; ভারতে এখনও প্রচলিত হয় নাই, ইভা 
অতিশয় ভয়াবহ ও কষ্টসাধ্য । অল্পদিন হইল নরওয়ের সম্রাট তাহার 

খেলা দেখিয়া তাহাকে বহুমুল্য হীরকখচিত একটা পিন উপহার 
দিয়াছেন । ১৮৮৬ খুঃ অব জান্মণিতে এই খেলার এক বিশেষ 

আয়োজন হয়, এবং দেশ দেশাস্তর হইতে বনু ক্রীড়ক সমবেত হন। 

সেই ক্রীড়াভূমিতে বনু মান্ত গণ্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন ; যোগ্যতান্থসারে 

মূল্যবান পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এইরূপ ঘোবণ। করা ভইয়াছিল। যথা- 

সময়ে ক্রীড়া আরম্ভ হইল, মিঃ ওয়ার্ণার উপস্থিত সমস্ত প্রধান প্রধান 

ক্রীড়কদ্দিগকে পরান্ত করিয়া! সকলকে বিশ্মিত করিলেন এবং বনু অর্থ, 
স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। 

মিঃ বি, এইচ, পেইন্। 

(911২. 1310. 14 চ, ) 

মিঃ পেইন গ্লাশগোর অন্তর্গত সৌয়ান্শি বধির-বিস্তালয়ের প্রধান 
শিক্ষক। ইউরোপের বধির-বিগ্যালয় সমূহের মধ্যে সোয়ান্শির বধির- 
হি্কালয় প্রধাম বলিয়া গণ্য । মিঃ পেইনেব্স যত্ব ও কার্যততৎপর- 

তাই এই উন্নতির মূল কারণ । ইনি বধির অথচ ইহ্ারই প্রকাস্তিক 

চেষ্টা ও শিক্ষা কৌশলে কত বধির উন্নতি লাভ করিয়া জগতের 



রহ 1রণ্ড উন তিওালসন 

নান! প্রকার উন্নতি সাধন করিতেছেন । বধির হইয়া মি: পেইন 

যে প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহ! অনক স্রুস্থা্গ 

লোকের পক্ষেও অসম্ভব। আমাদের জননী তুল্য স্বগায়। ভারতে- 
স্বরী ভিক্টোরিয়া এই বিদ্যালয়ের অভিভাবিকা ছিলেন। ভিনি 

সর্বদাই এই বিদ্ভালয়ের উন্নতি কল্পে বহুবিধ উপকার সাধন করিয়াছেন, 

এবং বিগ্ালয়ের গুহ নিশ্বীণোপলক্ষে ৫০ পাউও (প্রায় ৭৫০২ ) দান 

করিয়া বধির-শিক্ষা সম্পরকে তাহার স্থপরিচিত অনুরাগের দৃষ্টান্ত প্রদশন 

করিতে ক্রটি করেন নাই। 

গ্লাশগোর বিখ্যাত ধন্মযাজক রেভারেওড জন্ হেগারসন্ এই বিদ্যা- 

লয়ের একজন বিশেষ হিতৈষী। তিনি ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য 
সর্বদা অত্যন্ত যত্ববান। ততথ্যতীত পৃথিবীর সমস্ত বধিরদিগের জন্তও 

তিনি নানাবিধ উপায়ে মঙ্গলসাধন করিয়া আসিতেছেন। 



৮০ মুক-শিক্ষা । 

(1115১ 1408 11551)1)08 চিএ) 

আমেরিকায় অনেক বধির নান! প্রকার বাবসায় 'ও উচ্চশিক্ষায় 
বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তন্মূধা সাহিতা বিষয়ে কুমারী সিয়ারিং 

ঞ সাভিত্য-কগতে অপা- 

পার খাতি লাভ 

করিয় চিন-শ্ররণায়' 

ভহয়াত্ছন 1! শৈশব" 

কাল কদিন পাড়া 

দিযারিতয়েল শ্রবণ- 
১ 2১. ,2 এ 

৯ 

শত স্ বিসিবি 

নি 

চু 

সি পন্ত বিনষ্ঠ হয়। 
রর * 

৮৮০০, 
1৬1 

এবি, 

১৪০ 5 শু তি ৩, শ্যাং 

নে ্ 

পাপিক' বয়দ তিনি 
নুত উহ্ভলিযিম ডিকার 
পাভস্বর কনহাদাপন 

মিশোরা বিদ্যালয় 

প্রবেশ করেন। অল্প 

সময় মধ্যেই কুমারী 
সিয়ারিং অত্যন্ত মেধাবী বালিক] বলিয়া সকল শিক্ষকের বিশেন আদর- 
শীয়! হইয়াছিলেন । তিনি ১২1১৩ বৎসর বয়সের সময় হইতেই ক্র 
ক্ুদ্র কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন ; তাহার ভাষা অতাত্ত সরল ও 
মধুর বলির! সকলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন! তিনি এই 
বন্ধসে যে সকল কবিতা বা প্রবন্ধ রচন! করেন, তাহা একজন শ্রবণ-শত্তি- 
বিশিষ্ট ব্যক্ষির পক্ষেও প্রশংসাজনক ॥ তাহার লিখিবার ক্ষমতা যেমন 
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পরিস্কুট হইয়াছিল, অন্তের কথা বুঝিতে এবং স্পষ্টভাবে কথ! 

কহিতে তিনি তেমনি পারদশিনী হইয়াছিলেন। তিনি ১৯ বৎসর 

বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সেন্ট, লুইসের একখানি ধর্ম-সন্বন্থীয় 

ৰাদপত্রের সম্পাদকের পদ্বে নিষুক্ত হছন। সেই সময়ে তিনি নিজ 

নাম গোপন রাখিয়া “সেপ্টলুই রিপাকূলিকেন্” নামক সংবাদপত্রে “হাও- 

য়ার্ড, গ্লাইডেন্ঠ নাম স্বাক্ষর করিয়। নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত 

করেন। ইহার অত্যন্প কাল পরেই ইউনাইটেড ্রেটুসে কাফ্রিদিগের 

স্বাধীনতা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল, এতছ্ুপলক্ষে তন্রত্য 

অধিকাংশ অধিবাসী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়। রাষ্ট্রবিপ্রব . 
ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেই সময় কুমারী সিয়ারিং রাম্র-শক্কির 

পক্ষে এ কাগজে অনেকগুলি উত্তেজক ও তেজন্বী প্রবন্ধ প্রকাশ 

করাতে তীহার বিশেধ বিপদের আশঙ্ক। ছিল) কোন অনিষ্ঠ হওয়া দুরে 

থাকুক তাহার শ্লেষোক্তিপুর্ণ জ্ঞানগর্ভ কবিতাগুলি পাঠে লোকে তাহার 

গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। এই ঘটনা! হইতে সমস্ত ইউনাইটেড-গ্েটুসে 

তিনি একজন বিখ্যাত লেখিক। ও স্বদেশ হিতৈধিনী বলিয়া বিশেষ 

গণনীয়া হইয়াছিলেন। এই স্ষত্রে তিনি প্রেসিডেন্ট. লিঙ্কন্, সেনাপতি 
গ্রান্ট গারফিল্ড্ প্রভৃতি গণ্যমান্ত লোক সকলের নিকট বিশেষ পরিচিতা৷ 
হইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। ততকালে 

তিনি প্প্রতিনিধি,সভার বিখ্যাত লোক” (79191700171 075 

[09050 01 [২01১7০১617050908) নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; 

ইহ! সর্ধ সাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়াছিল । ১৮৬৫ খুঃ অবে 

তিনি রিপাবলিকেন্, নিউইয়র্কও টাইম্স্ প্রভৃতি কাগজের সংবাদ- 
দবাত্রী হইয়া ইয়োরোপের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ; ইটালী বাস- 

কালে তত্রত্য গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ সন্বন্বীর কোন গুরুতর বিষয়ের 
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কারণাগ্ুসন্ধীনের নিমিত্ত একটা উচ্চ পদপ্রাপ্ত হন, এই কাধ্য অত্যন্ত 

দক্ষতার মহিত সম্পাদন করিয়া বিশেষ যশঃ লাভ করিয়াছিলেন | ৪ বৎ- 

সর ইয়োরোপে নানা কাধ্যে নিধুক্ত থাকিয়া তিনি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং “ট,বিউন্,৮“ইভনিং মেইল্” ও,”এন্স, প্রেস্” নামক সংবাদ- 

পত্রগুলির লেখি কা পদে নিযুক্ত হন । অল্পদিন মধ্যেই তিনি এর সংবাদপত্র 

গুলির একজন বিশিষ্ট লেখিক। বলিয়া পরিগণিতা হইলেন । এই সময়ে 

যদিও তিনি বেশ কথা বার্ত। বলিতে পারিতেন, তথাপি নানা গুরুতর 

কাধ্যভারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, কাজেই তাহার 
কথাগুলি দিন দিন পূর্বাপেক্ষা অনেক অস্পষ্ট হুইতেছিল। এই জন্ত 

তিনি অন্যান্ত কাধ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফৌোর আবিষ্র্তী প্রসিদ্ধ 

মুক-ব্ধিব-অধ্যাপক ডাঃ বেলের নিকট পুনরায় পড়িতে আরম করেন। 

অল্পদিন মধ্যেই তাহার কথার জড়তা দূর হইল, এমন কি তিনি শ্বাভা- 

বিক লোকের স্তায় অতান্ত কোমল ও স্পষ্টর্ূপে কথা বলিতে সক্ষম হুই- 

লেন। পরে তিনি তত্রত্য বিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহে “বধিরদিগকে 

কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া! বিশেষ আবশ্ক'” এই সম্বন্ধে নান! প্রকার 

সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে আমেরিকার 
অনেক স্কুলেই সাচ্কেতিক নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হইত । তীহ্থার সেই 

প্রবন্ধগুলি স্কুল সমূহের কর্তৃুপক্ষদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল 

এৰং তাহার ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মৌখিক নিয়মে £ 0181 

1০01)90 ) অধ্যাপন1 সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহার ই প্রণালী প্রবর্তন 

করেন । ১৮৬৯৩ ১৮৭৪ থৃং অব্যে “একুটী বালকের গলপ” ও “গুপ্ত গৃহ 

হইতে শক” নামক ছইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এ হুইখানি 
পুস্তকই ফাঁধারণের নিকট অত্যন্ত আদ হইয়াছিল । 

১৮৭১ খুঃ অন্দে নিউইরক সহরের একজন বিখ্যাত বারিষ্টারের 
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সহিত কুমারী পিয়ারিংয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে তিনি আরও গ্রন্থ 

লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রমে বিবাহের অন্নকাল পরেই 

তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এক্ষণে তিনি চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুসারে 

সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হইয়া! স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছেন । 

মিঃ জুলেস্ মিবার্ট। 
(1২. )01-055 লা ) 

মিঃ মিবাট ১৮১৫ খৃঃ অবে ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লেরমণ্ট. নামক স্থানে 

জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বতদর বয়সে প্যারিসের বধির-বিগ্যালক্কে তাহার 

শিক্ষারন্ত হয়; অন্পদিন মধ্যেই তিনি লেখ! পড়ায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ 

করেন। কথা বলিবার ও বুঝিবার ক্ষমতার জন্য সর্বলাধারণের নিকট 

তিনি 'প্রশংসাভান হুইয়াছিলেন। মিঃ মিবার্টের কেবল সাহিতা 

বিষয়েই অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি অন্ত কোন বিষয়ে তেমন মনো- 

নিবেশ করিতেন না। পাঠ্যাবস্থায় তাহার কবিত! লিখিবার অভ্যাস 

জন্মে, ক্রমে তিনি জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে পারদশিত! 

লাভ করেন। ফ্রান্সের রাজ! ১ম চার্লস্ তাহার একটা কবিত! পাঠে 

আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়। পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একটা রৌপ্য পদক 

উপহার দিয়াছিলেন। বিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি তত্রতা 

লিয়ন, সাহেবের বধির-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হন, এবং 

স্রাব্সের বধিরদিগের উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষা-সমিতি গঠিত করিয়! 

তাহাদের অশেষ উপকার সাধন করেন, বর্তমান সময়েও এই সমিতি 

দ্বারা দেশের প্রভৃত উপকার সাধিত হইতেছে । অন্নকাল মধ্যেই 

সেখানকার 'সমাজী ইউজিন (12107157655 1200106.) মিঃ মিবা্টের 

স্বসাঁধারণ শ্রম ও আত্মোৎনর্গের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! তীহাকে স্বীয় মৃষ্ঠি 
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অঙ্কিত বহুমূল্য একটা স্বর্পদক উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত 
করিয়াছেন । 

মিঃ টমাস্ ডেভিড্সন | 
(টং 1010 55 1)৯৬17)50 বি, 

| 

হিঃ টমাস্ ডেভিড্সন লগ্ন নগরের অধিবাসা । তিনি জন্ম-বধির। 

| 
রঃ 

রি 
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পিত। মাতা তাহার অবস্থা দেখিয়। হতাশ হন, কিন্তু কালের বিচিত্র 

গতি, ঈশ্বরের আশ্চধ্য মহিমা! তাহার পিতা মাত তাহাকে অন্ন 

বয়সে বধির-বিগ্যালযে প্রেরণ করেন । বিগ্ভালয়ে অন্ঠান্ত সকল বিষয় 

অপেক্ষা চিত্র-বিগ্ভায় পারদর্শী হইয়াঁছিলেন, তচ্চিত্রিত চিত্রের প্রতি 
সম্রাট ও রাজন্যবর্গের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণই তাহার জাজলামান 

প্রমাণ। জান্মণির সম্রাট তদক্ষিত “ট্রেফেলগার যুদ্ধক্ষেত্রে নেলসনের 

শেষ সঙ্কেত দর্শন” (০1501751750 51277] 21001421071) নামক 

চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং এ চিত্রথানি বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া কিল (51 

নগরস্থ চিত্রশালায় উপহার প্রদান করেন । মিঃ ডেবিড সন আরও 

অনেক চিত্র অস্কিত করিয়া বিখ্যাত লোক বলিয়া! গণনীয় হইয়াছেন। 

মিঃ এ, হাভক্টেড্। 
(17২, 48, 11৮51) ) 

নরওয়ের অন্তঃপাতী সাউদাউ নামক স্থানে ১৮৫১ খুঃ অন্দে ভ্বাভ" 

সি ্েড, সাহেবের জন্ম হয়। অন্যান্য 

প্রসিদ্ধ বধিরগণের ন্তায় বালাকালেই 

কঠিন রোগে তাহার শ্রবণ-শক্তি লুপু 

হয়। তিনি ১৮৬ৎখুঁঃ অন্দে নরওয়ের 

রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানা নগরের বধির- 

বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন৷ অন্নদিন মধ্যেই 
তিনি বিদ্ালক্সে উত্তম ছাত্র বলিয়া পরি- 

গণিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব 

এ. তিনি অস্কশাস্ত্রে বি.এ, (13. ১) পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন । তাহার কথা কহিবার ও বুবিবার শক্তি অতি আশ্ধ্যরূপে 
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বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । মিঃ স্াভষ্টেড লাটান, গ্রীক, ফরাসী ও 

জান্মাণভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। ১৮৭৩ খুঃ অকে 

তিনি ক্রিশ্চিয়ানার বধির-বিষ্ভযালয়ে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এখানে 

বালকদিগকে নরওয়ে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ও অন্ক শিক্ষা দেওয়ার 
ভার তাঙ্ভার উপর স্তন্ত ছিল। তীহার স্বাভাবিক সৌজন্য ও শিক্ষা 

নৈপুণা গুণে অতি অন্পকাল মধ তিনি তত্রত্য ছাত্র ও শিক্ষকদিগের 

মন আরুট করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খুঃ অন্দে হোম আফিসে একটা 

উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়। তিনি সাড়ে চার বংসর কাল এ কার্ণা করেন। 

' ঠাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্ম্যপটূতা বিশেষতঃ অস্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি 

দেখিয়। কর্তৃপক্ষ ১৮৭৯ খুঃ অবে তাহাকে অধিকতর উচ্চপদে উন্নীত 

করিয়। পার্লামেন্টের হিসাব বিভাগে বদলী করেন। হোম আফিসে 
কাধ্য করিবার সময় হইতেই তিনি নান। সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে 
আরম্ভ করেন, এবং ১৮৯৩ খুঃ অন্দে তিনি একথানি সংবাদ পত্রের 

প্রধান সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ 
9 শ্রমসাগ্য হইলেও তিনি উহ স্থচারুরূপে নির্বাহ করিয়। অত্যন্ত 

প্রতিপত্তি লাভ করেন। এমন কি তিনি সমস্ত ইয়োরোপে বিখ্যাত 

লোক বলিয়। গণ্য হইয়াছেন । 

১৮৭৩ খুঃ অবে নরওয়ের শিক্ষিত বধিরগণ তাহাদের শিক্ষার উন্নতি 
সাধন মানসে ক্রিশ্চিয়ান নগরে একটা শিক্ষা-সমিতি গঠিত করেন। 

মিঃ হ্যাভষ্টেছ বহুদিন পর্য্স্ত সহকারী সভাপতি তৎপরে সভাপতি 
থাকিয়া এ সমিতির বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন । ক্রমশঃ নান! 

প্রকার গুরুতর কার্ষ্যে জড়িত হওয়ায় পাছে সমিতির কার্যের কোন 

প্রকার বিস্ব হয় এই ভাবিয়। তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অন্যে সভাপতির পদ 

পর্িতাগ করেন । তীহারই বিশেষ উদ্যোগে ও যত বধিরদিগের 
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ধর্ম-শিক্ষার্থ ক্রিশ্চিয়ান! নগরে একটা বৃহৎ মনোরম ধশ্বমন্দির প্রতি- 
ঠিত হইয়াছে। 

অরদিন পূর্বেও নরওয়ে দেশে বধির-শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিলনা, 
গবর্ণমেণ্ট ও তক্জন্ত বিশেষ কোন সহায়ত! করেন নাই। মিঃ হ্বাভষ্টেড, 
নান! সংবাদপত্রে বধির-শিক্ষার আবশ্তকতা ও ততসন্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য বিষয়ে অনেক নীতিপূর্ণ ও তেজস্বী প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ত 
করেন, তাহার চেষ্টা শীঘ্রই ফলবতী হইয়াছিল। ১৮৮১ খুঃ অবে তত্রত্য 

গবর্ণমেণ্ট হইতে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ধরি 

বধিরের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন, এবং লোক সাধারণকে 

আপন আপন বধির সন্তানকে বিস্তালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। 

বাস্তবিক এই সময় হইতেই গবর্ণমেণ্ট বধিরদিগের শিক্ষার জন্য নানা- 
প্রকার উপায় বিধান করিয়া! তাহাদের শিক্ষার পথ উন্ুক্ত করিয়া 

দিয়াছেন। নরওয়ে রাজ্যে বধির-শিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৮৮৩ খুঃ অব মিঃ 

হাতষ্টেড.গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংলণু, আয়র্লণ, ফ্রান্স, বেল্জিয়ম্, হলেও, 
জান্মণি, ডেনমাক, প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হন। তিনি এ সমস্ত দেশের 

শিক্ষা-প্রণালী অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট উহার সমস্ত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান । উহাতে অন্থান্ দেশের সহিত তুলনাম্ম নর- 
ওয়ে রাজ্যের শিক্ষার অঙ্গহীনতা প্রদশন পূর্বক তীব্র সমালোচনা 

করিয়াছিলেন, এবং বর্তমান সময়ে তাহার নির্দেশান্ুসারে গবর্ণমেন্ট 

বধির-শিক্ষার ক্রমোননতি সাধন করিতেছেন । মিঃ হ্যাভাষ্টেড, বর্তমান 

সময়ে পালামেন্টের হিসাব বিভাগে অতি উচ্চ পদে নিষক্ত থাকিয়া 

সুুচারুরূপে কার্ধ্য করিতেছেন । 
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গ্রহণ করেন। সত্যেন্্র জন্ম-বধির। 

4 

বন্ধ থাকে । 

করেন। এই সময় হইতেই 

রদ এ 
4 কঃ হজ * নি 

শি রর চা এ 

পী ডং গর ও ২8: 

চন 

সা করান 
। এ । রি চি 

চি চা ধু 

এ এম; 

15+ 
নর পি না 

ক 
*দটি টি 

চি) 
রর ] 

'র তি শি না রি 

সু শা ভাত 

পপর রস 

মুক-শিক্ষা। 

্রীসত্যেন্দ্রনাথ বস্থ । 
সত্যেন্ত্রনাথ ১৮৮৪ খৃঃ অন্দে কলিকাতার বিখ্যাত বসু বংশে জন্ম- 

পিত। মাতার বিশেষ ইচ্ছা থাকা 

সত্বেও দশ বতসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহার! তাহার শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা 

মানি 
ই 

রং রী 

8০ এ এঞ্জজাজ এর 

8 হি ০ 

করিতে পারেন 

নাই । পিতা স্বয়ং 

পুত্রের শিক্ষার জন্য 

বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন বটে, কিন্ু 

সমন্তভই প্রায় ব্রথা 

হইয়াছিল। ১৮৯৪ 

পৃঃ আবের জান্তু- 

যারা মাসে সত্োন্ত্র 

কলিকাতা মুক- 

বাঁধর-বগ্যালয়ে প্র- 

বিষ্ট ভন। কিন্ত 

কয়েক মাস পরেই 

কোন কারণে দীর্থ- 

কাল্ নাহার পড়া 

প্রায় ছুই বতসর পরে আবার তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ 

রীতিমত তাহার শিক্ষারন্ত হয় তিনি 

পাচ বংসর এ বি্ভালয়ে অধারন করিয়। অতি আশ্চধ্যরূপে উন্নতি লাভ 

করিয়াছেন। ম্বাভাবিক লোকের স্তায় অন্তের কথা বুঝিতে ও অনর্গল 

কথা কহিতে তিনি বিশেষ পারদর্শা হইয়াছেন । তাহার স্বর অতিশয় 
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কোমল এবং স্বাভাবিক, তাহার সহিত আলাপ করিয়া হঠাৎ কেহ 

তাহাকে বধির বলিয়! মনে করিতে পারেন না । কোন প্রকার ব্যবস! 

শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়া তিনি ১৮৯৯ খুঃ অব বিদ্যালয় পরিত্যাগ 

করেন। সেই সময়ে তিনি ছাত্রবত্তি পাঠ্যের তৃতীয় শ্রেণীর বই পড়ি- 
তেন। সত্যোন্র ছুই বৎসর কাল কোন এক আলোক চিত্রকরের 

( ফটোগ্রাফার ) দোকানে কাজ শিক্ষা করিয়া বিশেব যোগ্যতা লাভ 

করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে চিত্র-বিগ্ঠ শিক্ষার মানসে কলিকাতা গভর্ণ- 

মেন্ট চিত্র-বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। এদিকে বাড়ীতে একজন 

উপঘুক্ত শিঙ্গকের তত্বাবধানে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন । ভাষায় : 

'ক প্রকার দখল হই়াছে তাহার প্রমাণ স্বরপ আমর তাহার স্বত্জ্ত 

'লখিত একথানি চিঠির অবিকল নকল নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

পরম পুঙ্গনীয় শ্রীধুক্ত বাব মোহিনীমোহন মঙ্ছুমদার, 

মহাশয় সমাপে। 
শরচরণেষু। 

আপনার একখানি পত্র পাইয়া অতান্ত সন্থষ্ট হইলাম । আমর! 

এখানে আসিয়া সকলেই ভাল আছি, তবে আমার শরীর খুবই ভাল 

5হয়াছে । এখানে দেখিবার অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে । 

আমর! সম্ভবতঃ সপ্তান কাল মধ্যেই কলিকাতা যাইব । আপনার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া এখানকার বিস্তারিত সংবাদ কহিব। পাত্রোত্বৰে আপ-. 

নাদের সকলের কুশল লিখিয়া স্থুখী করিবেন । 

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩। । সেবক 

কাশী। , ) শ্রাীসতোন্ত্রনাথ বস্থু। 



৯০ মুক-শিক্ষা। । 

শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত। 
ভারতের প্রধান সার্ডে জেনারেল আফিসের সহকারী সাভেয়ার 

জেনারেল সাহেব লিখিয়াছিলেন পরাখালের কাজে আমর! যার পর নাই 
সন্তুষ্ট হইয়াছি, আশ। করি অতি অন্নকাঁল মধ্যেই তিনি একজন ভাল 

ড্রেফট্স্ম্যান হইতে 

পারিবেন 1” একটা 

বধিরের পক্ষে এ প্রকার 

উন্নতি বিশেষ প্রশত 

সার কথা স্বাকার 

করিতে হইবে । রাখাল 

জন্ম-বধির , ১৮৭৭ ও 

অকে হুগলী জলা 

অন্তর্গত চেডিয়। গ্রামে 

তাহার জন্ম হয়। 

এদেশে ইঙ্াদের শি- 

ক্ষার কোন প্রকার 

ব্যবস্থা না থাকায় তিনি 

১৬ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত 

পিতা মাতার গলগ্রহ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং শিক্ষায় 

বঞ্চিত হইয়৷ অতি ঘ্বণিত ভাবে জীবন যাপন করিতেন। কলিকাতা 

মুক-বধির-বিদ্তালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাখালকে এই বিস্তালয়ে ভন্তি 
করা হয় । তিনি ৬ বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া! লেখাপড়া, চিত্র 
অঙ্কন এবং কাঠে খোদাইর কাজ শিক্ষা করেন & বয়সের আধিক্যতা- 

হেতু তাহাকে অন্তান্যের স্তায় পরিষ্কার ভাবে কথ! বলাইবার তেন মত্ত 



তৃতীয় খণ্ড। ৯১ 

লওয়। হয় নাই, কারণ সুস্পষ্ট ভাবে কথন-শিক্ষ/! অনেক সময় সাপেক্ষ । 

এই বয়সে ত্বাহাকে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে রাখা অসম্ভব মনে করিয়! সেদিকে 

শিক্ষকগণ তেমন মনোযোগ দেন নাই । তবে তিনি সামান্ত অস্পষ্ট ভাবে 

কথা কহিতে ও লিখিয়া মনোগত ভাব বাক্ত করিতে এবং অন্তের কণা 

বুঝিতে পারেন। চিত্র অস্কনের প্রতি তাহার সমধিক যন ছিল, বিস্যা- 

লয়ে অনেক সময় খ্ব কাজে অতিবাহিত করিতেন, এবং তাহাতেই 

রাখাল যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কোন কোন প্রদশনীতে শ্দীয় 

অঙ্ষিত চিত্র* প্রেরণ করিয়া রৌপ্যপদক ও প্রশাংসাপহ প্রাপ্ত হইয়া- 

ছেন। এতদ্বযতীত ত্রিপুরার মহারাজা, মহারাজ! বতীন্ত্রমোহন ঠাকুর, 

প্রলোকগত মাননীয় সার জন উডবরণ্ এবং আরও অনেক লোকেব 

প্রতিমুন্তি অস্কিত করিয়া অনেক টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। সক- 

লেই তাহার শিল্প নৈপুণোর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । তিনি ১৯০০খঃ 

অব সাভে জেনারেল অফিসে শিক্ষা নবিশের কাযো নিযুক্ত হন, অন্ন- 

দিন মধ্যেই কতৃপক্ষ তাহার কাজে সন্তষ্ঠ হইয়া তাহাকে একটা স্থান 

কাযো নিযুক্ত করিয়াছেন, বর্তমান সময়েও রাখাল এ আফিসে ডদ্ধতন 

কম্মচারীবগের প্রিয়পাত্র হইয়া কাষা চালাইতেছেন । 

এপস আকদ | হাজি পা পাশা িশাশাত 
পা জা পাপা জপ পাপ 

* দুঃখের বিষয় আমরা। তাহার মনোহর চিত্রের সৌন্দধা পাঠকগণকে উপভোগ 

কবাইতে পারিলাম না। গরকারণ সেই সকল চিত্রের ফাটো হইতে বি প্রস্থত করিলে 

মুলচিত্রের সৌন্দয্য যখাযখ প্রতিফলিত হইবে না। 



৯২ মূুক-শিক্ষ। 

শ্রীমৌলিভূষণ মুখোপাধ্যায় | 
মৌলিভূষণ কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই 

তাহার শ্রবণ-শক্তি লুপ্ত হয়। ইনি কলিকাতা মৃক-বধির-বিগ্বালয়ের এক- 
সনু র।৭ ৮, 4০০৮7 জন ছাত্র। এখন তাহার 

দিলি ০ পি 5 ৮ এটি 
রর 4 চু ১ বয়স ১৩ তের বৎসর 

বাল্যকালেই তিনি 

ই বিষ্ভালয়ে প্রবিঈ 

হন, কিন্ত নানাপ্রকার 

রোগ বঙ্চণায় অনেক 

সময়েই ভাভার পাঠের 
নখ মর 

অতান্থ বিদ্র হউয়াছে, 

মোলিড়ুবাণের লেখা 

পড়া শিখিবাব চেষ্টা ও 

একাগ্রতা নিতান্তই 

প্রশহদনীর 1 এই সময় 

মধ্য তিনি সাধারণের 

স্রাার স্বর অতিশয় কোমল ও স্বাভাবিক । লেখা পড়া শিখিবার 

কাগ্রততা ও যর দেখিয়া মনে হয় কোন বাধ! বিদ্ব না! ঘটিলে মৌলিভৃষণ 

সময়ে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন । কলিকাতা সুক-বধির-বিদ্ধা- 
লয়ের ভিন্তি-স্থাপনোপলন্ষে ছিনি নিযলিখিত কথা গুলি অতি সুস্পষ্ট 

ভাবে বলিয়া দর্শক মগুলীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক 

লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটী ১৩ বৎসর বরন্গ বালকের এত 
শ্কলি কথা বল! বিন্বয়ের কথা.নয় কি? ছোটিজাটি সাহেব বালকের এই 

4 



তৃতীয় খণ্ড । ৯৩ 

প্রকার শিক্ষা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাহাকে অত্যন্ত 
আদরের সহিত ধন্তবাদ প্রদান করেন। 

“আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ শ্রীযুক্ত ছোটলাট 
বাহাছুর আমাদের স্কুলের ভিত্তি-স্থাপন করিবেন । আমর! বড়ই হঃখী, 
তাই আমাদের উপর তাহার এত দয়া । আমরা কালা? পূর্বে কোন 
কথাই বলিতে পারিতাম না, এই স্কুলে আসিয়া আমরা কথা কহিতে 

শিখিয়াছি। এখন আমরা লিখিতে পারি, পড়িতে পারি, অন্তের কথ৷ 

বুঝিতে পাবি ;--মামাদের মনে কত আনন্দ । আমাদের স্কুলের 

একটা ছেলে এখন সার্ভে আফিসে চাকুরি করিতেছে, কি সুখের কথ! ! 

আমরাও বড় হয়! চাকুরি করিব। শুনিয়াছি, এই বাঙ্গলাদদেশে সত্তর 

হাজার কালা-বোবা আছে। এইস্কুল ন। হইলে আমাদের আর উপায় 

ছিল না। এই স্ুলের সভাপতি শ্রীযুক্ত বোণ্টন্ সাহেব আমাদের জন্ত 
কত করিতেছেন! আপনারা সকলেই যথেষ্ট করিতেছেন । ই জন্ত 

সকলকে পন্যবাদ দিতেছি । আজ শ্রীবৃক্ত ছোটলাট বাহাছর আসি! 

কত দর দেখাহলেন! তাহাকে আমরা সকলে ধন্তবাদ দিতেছি । 

তাহার এবং আপনাদের দয়! চিরদিন মনে থাকিবে 15 

শ্রীনলিনীকান্ত বস্। 
নলিনীকান্ত খুলনার অস্তর্থত গোটাপাড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

অতি শৈশব্কালে কঠিন গীড়ায় তাহার শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয় । ১৮৯৮খুঃ 

অবেো ১৪ বৎসর বন্বঃক্রম কালে তিনি কলিকাতা-মুক-বধির-বি্তাঁলদ্ধে 
প্রবেশ করেন। বশ্তমান সময়েও তিনি এ্রবিদ্বালয়ে অধ্যয়ন করিতে- 
ছেন। লেখ! পড়া সম্থন্ধে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন । বন্»সের 
মাধিকা হেতু কথা খুব পরিষ্ণর হয় নাই বটে কিন্তু অতি সামান্ত 

৭ 



৯৪ মুক-শিক্ষা 

£অস্প্ট ভাবে অন্তান্তের সহিত রীতিমত কথা কহিতে পারেন এবং 
সকলের নিকটে যথাযোগ্য শুদ্ধ ভাবে পত্রাদি লিখিতে পারেন । নলিনী- 
কাস্ত অঙ্ক বিষয়ে বেপ্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহ নিতান্তই 
প্রশংসা । তিনি জমাওয়াশীল, স্ুদকষা ইত্যাদি জটিল অঙ্গুলি যে 

প্রকার অন্ন মনয়ে ও অক্রেশে 

স্থসম্পাদিত করেন তাহ' 

দেখিলে বিম্মিত হইতে হয়। 

অঙ্ক কষিবার মধ্যে ইহার 

আর একটী বিশেষত্ব এই, 

স্বতন্ত্র ভাবে লিখিয়া খ' 

হাতের কর গণন। না করিয়া 

কেবল মনে মনে বড় বড় 

যোগ বিরোগ করিয়া আবশ্ত- 

কীয় অঙ্কগুলি বসাইয়া 

থাকেন । ছয় মাস গত হইল 

ন[লনীকাস্ত কলিকাতার 

কোন এক খিখ্যাত গ্রুয়েলাবের দোকানে কাজ শিক্ষা করিবার জন্য 
প্রবিষ্ট হইয়াছেন, বিগ্ভালয়ের পাঠের পরে প্রতিদিন ২।১ ঘণ্টা মাত্র 
'তথায় কাজ শিল্পা করেন। এই অল্প সময় মধ্যে তিনি উক্ত কার্য্যে 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছেন । দোকানের কর্তৃপক্ষ বলেন,__ 

“এই সময় মপা নলিনীকান্থ যে প্রকার সুন্বর কাজ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা 
একজন স্বঈভাবিক লেকের পক্ষেও অসম্ভব । কাধ্য মুসম্পন্ন করিতে তিনি ষে 
প্রকার নতন উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা অভ্যস্ত প্রশংসাষে।গয। তাহার ঘর 

মামাদের অনেক আবশ্যকীয় কায্যের সহায়ত হইতেছে । সময়ে নলিনীকাস্ত এই 
কাজে বিশেষ নিপপতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই 1” 

বর্তমান সময়ে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাঠ্যের ৪র্থ শ্রেণীর বইগুলি পড়িতেছেন। 



স্ন্লিম্পিভ । 

মুক-বধির-অন্ধ । 
মুক-বধিরগণ শ্রব্ণশক্তির অভাবে কথা কহিতে পারে না, কিন্তু 

উপযুক্ত শিক্ষণ পাইলে তাহারা সাধারণের স্তায় লেখ পড়া শিক্ষ] করিতে 

এবং রীতিমত কথাবার্তী বলিতে পারে । কিন্তু যাহারা বধির অথচ 

অন্ধ তাহাদের লেখা পড়া ও কথা কাহিতে শিক্ষা কর অসম্ভব বা অলৌ- 

কিক ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে। বাস্তবিক ইয়োরোপ ও আমে- 

রিকায় শিক্ষা গুণে ভাহারাও আমাদেরই মত কথা বলিতে ও লেখা পড়া 

শিক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে । আমাদের দেশে ইহ! আরব্যোপন্তাসের 

গল্প বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু সে দেশে ইহ! সাধারণ ঘটনার 

মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । বধিরগণ যেমন দৃষ্টি-শক্তি ও স্পশ-জ্ঞানের 

সাহায্যে কথ! কহিতে ও ভাষা শিক্ষা করিতে পারে তেমন অঙ্গ-বধির 

গণও কেবল স্পশজ্ঞানের সাহায্যে বিদ্তা শিক্ষা করে। ইয়োরোপ ও 

আমেরিকায় ইহাদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে? সেখানে তাহারা 

আমাদের মত কথা৷ কহিয়। ও লেখা পড়। শিক্ষা করিয়। জীবনে অসীম 

উন্নতিসাধন করিতেছে । অন্ধ-বধিরকে কথা বল! শিক্ষা! দেওয় অত্যন্ত 

দুরূহ ব্যাপার এবং সময় সাপেক্ষ । কথোপকথন কালে ইহারা বক্তার 

ওষ্টে ও কণ্জে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয় কথা৷ বুঝিয়া৷ থাকে। 



৯৬ মুক-শিক্ষা | 

কুমারী উইলি এলিজাবেথ্ রবিন্। 
(01155 ৬1710111৫11 10) 

কুমারী উইলি ১৮৮৫ থুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতান্ত 

স্ন্দরী, ভাগ্য দোষে অন্ধ ও বধির। কিন্তু শিক্ষাগ্ডণে তিনি এখন 

অসাধারণ রমণী বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । উইলি ১৮৯১ খুঃ 

অৰে বোষ্টন নগরের পাকিন বিছ্যালপুর প্রবিষ্ট হন এই বিছ্ভালঙ়ে 

অক-বধির অথচ অন্ধ ব্যক্তিদ্িগকেও শিক্ষা দেওয়! হইয়া থাকে । 



পরিশিষ্ট । ৯৭ 

বাল্যকালে উইলি নিতান্তই অশিষ্ট ও অশান্ত ছিলেন, কিন্তু ছয় মাস 
মধ্যেই তাহার আশ্চর্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তিনি এক বৎসরে 

প্রায় ৭০০ শত শব্দ অতি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন, এবং অতি শান্ত ও সুশীল বালিকা বলিয়া! সকলের প্রশংসা 

ভাজন হুইয়াছিলেন। তিনি যত ও অধ্যবসায়গুণে ৩৪ বৎসর মধ্যেই 
লেখ! পড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি রীতিমত 

কথাবার্তা বলিতে এবং আবগ্তকান্ুসারে পত্রা্দি লিখিতে পারিতেন। 

পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণাথ তাহার সেই সময়কার একথানি চিঠি 

বঙ্গানুবাদ সহ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 
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প্রিয় মা,--আমার নিকট পত্র লিখেন নাই কেন ? আমার যে 

তন্বীর মৃত্যু হয়েছে তাহার নাম কি ? এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়! 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছি। রবাটের ছবি পাঠাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে 



৯১৮ মুক-শিক্ষ! | 

ধন্তবাদ দিতেছি! আমার শিক্ষক তাহাকে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। 

রবার্টের বয়স কত? আপনি কি করিতেছেন অনুগ্রহ পূর্বক লিথিয়া 
জানা ইৰেন, পত্র যেন বড় হয়। অন্কুলি সঙ্কেত দ্বাবা কিরূপে কথা 

বলিতে হয় তাহা কি তুলিয়৷ গিয়াছেন ? আমি সকল সময়েই মুখে 

কথ। বলিয়া থাকি । আমার শিক্ষগিত্রী শীপ্রই আপনাকে পন্ধ লিখি- 

বেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার ভাই ভগ্রীগণ ও বাবার সহিত 

বোষ্টন নগরে বাদ করেন। আমি বে স্থানে আছি সেই স্কান তাহার 

নিকটবন্তী। আমাদের বিদ্যালয়ে ১৫ জন বালিকা আছে । একজন 

ভদ্র মহিল। কিছুকাল গত হইল এখানে আসিয়াছিলেন ; তিনি 

'আমাকে একটা পুতুল দিয়াছেন ইহ] চক্ষু মুদিতে পারে । আমার 

গ্মীগণ যেন আবার আমার নিকট পত্র লিখে । বাবার নিকট শীঘ্রই 

পত্র লিখিব। বালিকাদিগরকে বলিবেন আগামা গ্রীষ্মকালে আমি 

(বাটা )যাইবু। তাহাদিগকে আমার ভালবাস! জানাইবেন। এক্ষণে 
বিদায়। 

জেমাইকা' প্লেন । ) আপনার ছোট মেয়ে 

২৭শে সেপ্চে্র, ১৮৯৪ । ] উইলি। 

কুমারী উইলি ব্কমান সময়ে ও এ বিগ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। 

তিনি এখন ইংরাজী সাহিতো গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । তদ্- 

বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান-পূ্ণ সমালোচন। দেখিলে তাহার বিদ্যার বিশেষ পরি- 

চয় পাওয়া যায়। এতদ্বাতীত ইতিহাস, প্রাণী বিগ্ভা, ভূগোল প্রভৃতি 

অন্তান্ত বিনয় গুলিতে ও ঙাহার বথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং লাটান ভাষায়ও 

বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছেন। তাহার সুচীকাধ্যে যোগ্যত। 

রমণী সমাজে স্ুদ্ুল ভ। 



পরিশিষ্ট । ৯৯ 

মিঃ টমাস গ্রিপ্তার। 
(১11২,71710১15 52তম) 

টমাস্ ্টিঞ্লার ১৮৮৬ খুঃ অবের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা মাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। টমাস্ জন্ম্মবধিই “বধির 

শা হ ৬৩০৩ সি. ২৯৯৪১ মর ই মূখ মং ডন & টু দহ রী দি 

ঠা 2০০ - রস রি রে পা; সি নি রথ 

এন ১4 (৮8 সে ৭ এন 
রঙ হি 

রঃ 

খা এ ২৭ থা বৈ ক 
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নিশি লডচ৬ & প্র সপন ০ গে 
ভর « চে চা 
শি এ ৃ ্ নানি 

এবং অন্ধ । বাল্যকালে নানাপ্রকার ছুরারোগ্য কঠিন পীড়ায় আক্রাস্ : 
হওয়ায় তাহার পিতামাত। তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রাখিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। বহুদ্দিনের চিকিৎসায় টমাস্ আরোগ্য লাভ করেন বটে 



১০০ মুক-শিক্ষ। | 

কিন্ত চলিতে ফিরিতে পারিতেন ন1, মাংসপিগবৎ একস্থানে বসিয়্। 

থাকিতেন। এই সময়ে কোন এক স্দাশয় ভদ্রলোক তাহার প্রতি 

দয়। পরবশ হইয়া নিজ ব্যয়ে তাহাকে বোষ্টন নগরের পাফ্িন বিস্তালয়ে 

তত্তি করিয়া দ্রিলেন। কিন্ত তিনি শিক্ষকগণের নিকটে বিগ্তাশিক্ষার 
অযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় অল্পকাল 

মধ্যে যেমন তাহার শরীর সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল তেমন বুদ্ধিবৃতি 

গুলিরও স্করণ হইতে আরম্ত হইল। বর্তমান সময়ে তিনি বিদ্যালয়ে 

একজন উতকুষ্ট ছাত্র বলিয়া! পরিচিত হইয়াছেন প্রথমে তাহাকে 

কেবল অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বার তৎপরে ড্রব্যাদিতে হস্ত স্পশ করাইয়। 

শিক্ষ/(দেওয়। হইত | টমাস্ প্রায় তিন বৎসর মধ্যে বদিও অনেক 

কথা শিখিয়াছিলেন কিন্তু পড়ার দিকে তাহার তাদৃশ মনোযোগ 

দেখা যায় নাই। অতঃপর তাহার লেখ। পড়া শিখিতে অত্যন্ত আগ্রত 

জন্মে এবং ক্রমে বহুশব্দ এবং তৎপর ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 

ধর্তমান সময়ে তিনি উক্ত বিদ্তালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিতেছেন। 

স্কুলের পদ্ধতি অনুসারে টমাস্ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল 

বষয়েই যথেষ্ট পারদর্শিত! লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানে 

তিনি যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহ অতীব প্রশংসনীয় । 

বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয়গুলি তিনি হদয়ঙ্গম করিয়াছেন । 

টমাসের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি অত্যন্ত সংসাহসী ও নীচ প্রবৃত্তিশৃন্ত। 

যদি টমাস্ স্কুলে না আসিতেন তবে হায়! তাহার কি ছর্দশাই না 

হইত। তাহাকে চিরজীবন অজ্ঞ থাকিয়া! লোকালয়ে পরের গলগ্রহ 

হইয়া জীবনযাপন করিতে হইত। কিন্তু ভগবানের দয্লায় আজ তিনি 
একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন । 



মিঃ হুফ্গার্ড কুমারী রেন্হিল্ড.কাটাকে পড়াইতেছেন 



১০২ মুক-শিক্ষা | 

কুমারী রেন্হিল্ড কাটা! । 
(755 1২১১ 11]11) 0৯1 

কুমারী রেন্হিল্চ কাটা ১৮৭৪ খুঃ অন্দে নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহণ 

করেন। অতি শৈশবকালে তীহার শ্রবণ ও দর্শনশক্তি বিনষ্ট হয়। 

অথাভাবে ১৩২ বৎসর বয়স পধ্যস্ত তাহার পিতামাতা তাহাকে বিগ্ভালয়ে 

পাঠাইতে পারেন নাই । হারমার-বধির ও অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 

মিঃ ই, হফ্গার্ড কুমারী রেন্হিল্ের ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া নিজব্যয়ে 

তাহাকে আপনার স্কুলে ভ্তি করিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ 

' সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । অল্পদিন মধোই তিনি বেশ কথা 

বলিতে, লেখা পড়া শিখিতে ও অন্তান্ত শিল্প কাজে বিশেষ উন্নতি লাভ 

করিলেন । ১৮৯০ খুঃ অন্দে নরওয়ে ও সুইডেনের সম্রাট এ বিদ্যালয় 

পরিদর্শন করিতে আসেন, কুমারী কাটার শিক্ষার আশ্চর্যা উন্নতি 

দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্ত হইয়া শিক্ষকদের অনেক প্রশংসা করেন 

এবং কুমারীর আরও উন্নতির আশায় তাভার পিতামাতাকে অনেক অর্থ 
সাহাবা করিয়া উৎসাহ বদ্ধন করেন । 

কুমারী হেলেন কেলার । 
(1155 12127) ৭029 

হোলেন কেলার ১৮৮০খুং অব্দের ২৭শে জুলাই আমেরিকার অস্ত- 
গত এলাবামা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হেলেন অতি সুন্দরী, উপযুক্ত 
শিক্ষা পাইলে হেলেন রমণীকুলের আদশ স্থানীয়া হইবেন এই আশায় 

পিতা মাতা কত বত্ধে তাহাকে লালন পালন করিতেছিলেন? কিন্ত বিধি 

বিড়ম্বনায় তাহাদের দে আশ। প্রচ্মটিত কুন্ুমের স্তায় শীঘ্রই শুকাইয়া 
গেল । ১৮মাঁস বয়সের সময় কঠিন পীড়ায় তিনি অন্ধ ও বধির হইলেন । 
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পরিশিষ্ট । ১০৩. 

পিতা মাতা মনে মনে যে উচ্চাকাজঙ্। পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন 
তাহাতে নৈরাশ হইলেন বটে কিন্ত তাহার শিক্ষা বিষয়ে একেবারে 
নিরুৎসাহ হন নাই। হেলেনের পিতা সামান্ত কেরাণীর কার্ধ্য করি- 
তেন, আর্থিক অবস্থ। স্বচ্ছল ন! থাকায় ৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যাস্ত 

হেলেনকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন নাই। অত:পর ১৮৮৭ খুং অন্ধ 

তাহাকে বোষ্টন নগরের অন্ধ-বধির বিগ্ভালয়ে ভরি করিরা দিলেন । 

ভেলেনের বূপ অতান্ত মনোমুগ্ধকর বলিয়। সকল শিক্ষক ও শিক্ষযিত্রীর 

মন আকনণ করিয়াছিল, বিশেষতঃ স্কুলের অন্তত শিক্ষয়িতী কুমারী 

এ, এম্, স্ললিভান হেলেনের শিক্ষা-কার্ম্যে আপনার সমুদয় শক্তি ও 

সনয় উৎসর্গ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি হোলেনের অসাধারণ 

মানসিক তজ ও শক্তির পরিচয় পাইলেন ৷ ভেলেন তিন বৎসর যাইতে 

ন। যাউনেই অনেক কথা লিখিতে ও বলিতে শিখিলেন। ক্রমে অপ- 

রের কথা ৪ তিনি বুঝিতে লাগিলেন । হেলেন ১০ বৎসর এই বিদ্যা 

লয়ে শিক্ষা প্রাপ্ূ হইয়৷ যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা 

ইন্দ্রিয় সম্পন্ন লোকের মধোও প্রায় দেখিতে পায় যায় না । সাহিতা- 

পুস্তক পাঠে তাহার অতিশয় একাগ্রতা ছিল তিনি সাহিত্য ব্যশীত 

কাশের ন্তান্ত বিষয়গুলিও রীতিমত শিক্ষা করিতে অবহেলা করেন 

নাই । এতদ্বাতীত লাটান, ফ্রেঞ্চ ও জান্মীণ ভাষার তিনি বিশেষ 

বাৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু বীজগণিত ও জ্যামিতি পড়িতে 

তিনি নিতান্তই অনিচ্ছ প্রকাশ করিতেন ; কেবল বিশ্ববিদ্ধালয়ের পরী- 

ক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ঠ উহ। পড়িতে বাধ্য হইতেন। যদিও উহাতে 

তাহার মন নিবিষ্ট হইত ন! কিন্ত তিনি আপনার অসাধারণ বুদ্দি-প্রভাবে 

বীজগণিতের কঠিন আঁক ও জ্যামিতির অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞাগুলি 

সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । এ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইলে 



১০৪ মুক-শিক্ষা । 

হেলেন উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হন; তদন্ুসারে এ স্কুলের 
কর্তৃপক্ষ তাহার পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া হারভার্ট ইউনিভার- 

সিটির কলেজে পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এখানেই পাঠকগণ 

হেলেনের বিদ্ভার কিছু পরিচয় পাইবেন। হ্ারভার্ট ইউনিভারসিটার 
কলেজে প্রবেশ করিতে অধিকার পাওয়। বড় স্থুকঠিন। কারণ কলেজে 

প্রবেশকালে কর্ভুপক্ষ প্রত্যেকের একটা পরীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই 
পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ন৷ 

হইয়া কেহ সেখানে যাইতে সাহসী হয় না। যথাসময়ে ই কলেজের 
নিয়মানুসারে হেলেনের পরীক্ষা গৃহীত হইল । হেলেন সমস্ত বিষয়- 

গুলির পরীক্ষায়ই অত্যন্ত দর্গতার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন, বিশেষতঃ 

ইংরাজী সাহিত্যে তিনি সর্বপ্রথম স্কান অধিকার করিয়৷ বিশেষ বশস্থিনী 

হইলেন, বিশেষ কথা এই ইংরাঞ্জী সাহিত্যের উত্তরে একটাও ভূল ছিল 

না। অন্ত বিষয়গুলির উত্তরও অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছিল । হেলেন 

এখনও এ কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন । তিনি বর্তমান সময়ে বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের বি,এ, পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তত হইতেছেন। তাহার সেই 

শিক্ষপ্িত্রীই সর্বদা হেলেনের সঙ্গে থাকিয়া অধ্যাপক দিগের পাঠ বলিয়া 

দেন। ক্লাশে বসিয়া হেলেন অধ্যাপকের কোন কথাই বুঝিতে পারেন 

না। কিন্তু অধ্যাপকের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষ্িত্রী হেলেনের 

হস্তে সাঙ্কেতিক উপায়ে এঁ পড়া লিখিরা বুঝাইয়! থাকেন; কাজেই 

তাহার কোন অসুবিধা হয় না। অন্ান্ত ছাত্রের স্তাক্স তিনিও অধ্যা- 

পকদিগের পাঠ বুঝিয়া থাকেন। 

হেলেন লেখাপড়া ও অন্তান্ত বিষয়ে কি প্রকার উন্নতিলাভ করিয়া- 

ছেন, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া 
গল্প শেষ করিতেছি । 



পরিশিষ্ট । ১০৫ 

হেলেন প্রতিদিন নিজের ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন,_তাহার 
১৮৯৪ খৃঃ অবের ২৩এ অক্টোবরের ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা 

গেল ইহাতে ই দেখিবেন, হেলেনের ইংরাজী ভাষায় কেমন দখল এবং 

চিন্তাশক্তির বিকাশ হইয়াছে । ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের৷ ইহার 

তাষা কেমন মধুর ও গভীর ভাবপুণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
নিয়ে বাঙ্গল। ভাবার্থ দেওয়া হইল বটে কিন্তু ইংরাজী বাক্য বিন্যাসের 

মধুরতা বাঙ্গলার অন্থবাদে কিছুই রহিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 
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বাঙ্গল। ভাবাথ । 

“উনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হইতে চলিল। আমাদের সম্মথেই নুতন 

শতাবীর রুদ্ধ দার রহিয়াছে । ধ দরজার উপরে ভগবান উজ্জ্বল অক্ষরে 

লিখিয়া রাখিয়াছেন *ইহা জ্ঞান, ধন্া এবং শাস্তির পথ”। হে ডায়েরী ! 



১০৬ মুক-শিক্ষা ৷ 

বল দেখি এই শব্ধ কয়টার অর্থ কি? আমিকি তোমাকে বলিয়া 

দিব? কেন, ইহা একটী ভবিষ্যদ্বাণী । ইহার ভাব এই বে, ভবিষ্যতে 

এমন এক সুখের সময় আসিবে যখন সকল অমঙ্গল মঙ্গলে পূণ হইবে। 
ডায়েরী, তুমি কি এখন বুবিতে পারিতেছনা যে, সাধু মহাজনদিগের 

স্বপ্রগুলি এক সময়ে সত্য হইবে? অতএব আমর। এই ভবিষ্যতের 

শান্তিময় সময়ের অপেক্ষায় থাকিব। আমর সরল ভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস 

করিব। ক্লেশ, পাপ এবং মুত্র ব্ুহস্য উদঘাটন করিতে পারি না 

বলিয়া মামর। তাহাকে অবিশাস করিব না। ভবিব্যতে শান্তির আশ! 

করা আমাদের একটা উচ্চ অধিকার । বিশ্বাদ এবং শাস্তি হই;তই এই 

আশার উৎপত্তি । ডাক়েরা' তোমাকে আশার্বাদ করি, আমি তোমার 

নিকট এক বিস্তৃত ধম্মের বক্তৃতা করিলাম। আজ রবিবারও নয়। 

আশা কার ভুমি তোমার স্থানে বসিয়। নুমাও নাই । সেইটা বড়ই 

অভদদোচিত এবং নিদ্য়ের শ্যার ব্যবহার হইত ; কারণ আমি তোষাকে 

-নতান্ত আগ্রহের সহিত প্রাণের কথাগুপি বলিতেন্ছিলাম |” 

হেলেন বে কেবল ভাল লিখিতে পাঁড়তে এবং কথা কহিতে পারেন 

এমন নয় । প্রায় ছয় বৎসর পুব্বে ফিলেডেলফিয়া নগরে প্রকাশ্য সভায় 

এক বক্ততা করিয়াছিলেন, যাহা দূরে থাকিয়া! শ্রোতাগণ পরিষ্কার 

বুঝিতে সমথ হইফ়াছিলেন। নিক্পে কেবল বঙ্গানুবাদ উদ্ধত করা গেল। 
"এ সংসারে মুক-বধিরগণ যে কি ভীষণ অবস্থায় জীবন যাপন করে, 

তাহ ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; সে ছুঃখের কথা মনে করি- 

লেও প্রাণ কাপিয়! উঠে। মুক-বধিরদিগের ঘদি শিক্ষার কোন বন্দো- 

বস্ত না হইত তবে আজ আমাদের কি-ই-ন। হুর্গতি হইত! হায়! 
এখনে কত দেশে মুক-বধিরদিগের শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। 

হায় ! তাহাদের কি দুর্দশ ! মনুষ্য জীবন লাভ তাহাদের পক্ষে বৃথা 



পরিশিষ্ট । ১০৭ 

হইয়াছে । তাহার! সংসারে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইরা, পশুর স্তায় 

অতি ঘ্বণিত ভাবে দেহ ধারণ করিতেছে । ভগবান কি তাহাদের দিকে 

মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? আমি যখন বোবা ছিলাম, সে সমক্কার কথ। 

আমার বেশ মনে আছে। তখন আমি কতই কষ্টে জীবন কাটাইতাম। 

লোকে আমাকে কতই ন] তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিত। আমিও আপনাকে 

অপর লোক অপেক্ষা কতই ন! হান মনে করিতাম। কিন্তু এখন আমার 

সে ছুঃঘখ নাই; কারণ আমি এখন আর দশজনের স্তায় কথা কভিতে, 

লিখিতে ও পড়িতে শিথিয়াছি । অনেকে মনে করেন, বোবাদের কথা 

কহিবার কোনও প্রয়োজন নাই, লিখিয়। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে 

পাবে, এমন শিক্ষা পাহলেই তাহাদের পক্ষে বথেষ্ট হইল। কারণ 

তাহার। নিজের কানে নিজের কথা কখনই শুনিতে পায় না এব" তাহা" 

দিগের কণ্ঠস্বর বড়ই ককণশ হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ রীতিমত কথা 

কহিতে শিখিতে তাহাদের অনেক সময় লাগে, লোকে এই প্রকার নানা 

আপত্তি উত্থাপন করিয়া কালা বোখাদের শিক্ষার প্রতিবাদ করিয়া 

থাকেন । কিন্তু বাস্তবিক এ সকল মত নিতান্ত ভ্রমপুর্ণ। কারণ 

আমার পুর্বকার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখি 

তেছি যে, আমি এখন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছি, সকলের সঙ্গে 

কথাবান্তা কহিয়৷ আমি প্রাণে এখন এক অপুব্ব প্রীতিলাভ করি। 

অতএৰ প্রত্যেক কাল৷ বোবাকেই লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা৷ কহিতে 

শিক্ষা দেওয়। অবশ্য কর্তব্য এবং সর্বত্র যাহাতে বধিরদিগের স্থশিক্ষার 

বন্দোবস্ত হইতে পারে, তজ্জন্ত সকলেরই সাধ্যমত যত্ধ করা বিধেয় 1৮ 

হেলেনের চরিত্রের একট! মহৎ গুণ এই যে,পরের ছুঃখের কথ শুনিলে 

তিনি যথাসাধ্য ছুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাহার স্কুলের 
অনেক বালক বাৰিকার অনেক সময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন । 



১০৮. মুক-শিক্ষা । 

হেলেন একদিন শুনিলেন টম নামে একটী অন্ধ ও মৃক-বধির বালক 
অর্থাভাবে বিস্তাশিক্ষা করিতে পারিতেছে না ।টমের পিত৷ অত্যন্ত দরিয্্ 
ছিলেন। এই সংবাদে হেলেনের কোমলপ্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, এবং 
ফি উপায়ে টমের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতে 
লাগিলেন । হেলেনের এঁকাস্তিক আগ্রহ দেখিয়া জনৈক ভদ্রলোক টমের 

এক বৎসরের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে শ্বীরূত হুইয়। স্কুলে ভর্তি 
করিয়] দিলেন । কিন্তু হেলেন ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। 
বৎসরাস্তে তাহার পড়ার কি বন্দেবস্ত হইবে এজন্য তিনি অতাস্ত 

উদ্বিগ্না হইলেন। হেলেন প্রতিদিন উপাসনাকালে টমের মঙ্গলের 
জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 

হেলেনের একটা অত্যন্ত সুন্দর কুকুর ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন 

কুকুরটা বাহিরে গেলে একজন লোক উহাকে মারিত্বা ফেলে, হেলেন 

তাহার প্রিয় কুকুরটার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মন্্াহত হইলেন এবং 

প্রতিদিন উহার জন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । হেলেনের হংখ 

দেখিয়া অনেকের প্রাণে বড়ই দয়া হইল, স্ঠাহারা তাহার দুঃখ দূর করি- 
বার জগত ক্তসন্কল্ হইয়া চাদা সংগ্রহের আশায় কোন সংবাদপত্রে 

একথা প্রচার করিলেন । ইহাতে হেলেনকে একটা কুকুর কিনিয়া 

দিবার জন্য বছু অর্গ সংগৃহীত হইল । হেলেনকে আর একটা কুকুর 

কিনিরা দিবার প্রস্তাবে তিনি উহার পরিবর্তে টমের সাহাব্যার্থে এই 

টাকা ব্যয় হউক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন । সকলের অব- 

গতির জন্য তাহার এই অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। হেলে- 

নের এই প্রকার পরোপকারেচ্ছার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া! সকলে তাহাকে 

ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং তাহার উৎসাহ বদ্ধনাথ অনেকেই টমের 

সাহায্যের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিলেন । 



পরিশিষ্ট । ১০৯ 

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও বধির । 
অনেক দিন হইল ইয়োরোপে মুক-বধির শিক্ষার প্রচলন হইলেও 

ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব দময়েই এই শিক্ষার অধিকতর উন্নতি লাভ হই- 
যাছে। তাহার রাজত্বকালে ইহা একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । 

তিনি বধিরদিগের বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন । তাহাদের প্রতি তাহার 

রনির সস্ত অকৃত্রিম দয়া ও ভাল- 

বাসার অনেক দৃষ্টাস্ত 

আছে, আমরা তন্মধ্যে 

একটা মাত্র উল্লেখ করি- 

লাম। 

উইলিয়ম গ্রোভস্ নামে 

জটৈনক ভদ্রলোক ইংল- 

গের অধীনস্থ ওয়াইট্ 

দ্বীপের হুইপিংহাম্ নামক 

গ্রামে বাস করিতেন । 

তিনি উক্ত গ্রামে পোষ্ট 

মাষ্টারের কার্ধ্য করি- 

তেন। ১৮৩৯ খুঃ অবের 

২৯শে আগস্ট তাহার 

একটা বধির কন্তা জন্ম- 

গ্রহণ করে । ইহার নাম 

এলিজাবেথ । ইহাদের আগ্রিক অবস্থা নিতান্তই অন্বচ্ছল ছিল, এই 

জন্ত তাহারা! কন্তাটার শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। 

ওয়াইট দ্বীপের নিজ-প্রাসাদে অবস্থান কাজে কোন ঘটনা বশতঃ এই 

৮ 



১১০ মুক-শিক্ষ! | 

নিরুপায় বালিকার অবস্থ। মহারাণীর কর্ণগোচর হয় ৷ তিনি এই সংবাদে 

সাতিশয় ছুঃখিতা ও ব্যথিতা হইলেন এবং এলিজাবেথের শিক্ষা-ভার 

গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে লগুনের কেণ্টরোড্বধির-বিগ্যালয়ে ভগ্ভি করিয়। 

দিলেন। সেখানে তিনি সাঙ্কেতিক প্রণালী অবলম্বনে লেখ পড়া শিক্ষা 

করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যে তিনি লেখা পড়াক্স 
বিশেষতঃ নানাবিধ হুম্ক সুচী কন্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। 

মভারাণী সর্বদাই এলিজাবেথের সংবাদ লইতেন এবং তাহার আবশ্ত- 

কান্সারে সকল অভাব পুরণ করিতেন | মহারাণী এ বালিকা নির্মিত 
মোজ। দস্তান। ইত্যাদি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া স্বয়ং ব্যবহার করি- 
তেন এবং পারিবারস্থ বালক বালিকাদিগকে ব্যবহার করাইতেন । কখ- 

নও ব| উহা! প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়। দরিদ্রদিগকে বিতরণ করি- 

তেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর ৩১ বৎসর বয়সে ব্রিক্্টনের জনৈক 
ব্যবসারীর সহিত এলিজাবেথের বিবাহ হয় । বিবাহের পরে প্রায় তিন 

বৎসর পথ্যন্ত তাহার! অতি স্থখ-শাস্তিতে দিন যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু 

বিধি-বিড়স্বনায় তাহাদের সে সখ দীর্ঘকাল স্তারী হয় নাই। অতঃপর 
এলিজাবেথ কঠিন যক্ষা রৌগে আক্রান্তা হইলেন । মহারাণী এই 

ভয়ানক পীড়ার সংবাদে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়। নিজ ব্যয়ে তাহার স্ুচিকিং- 

সার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । তিনি প্রায়ই রুগ্রশ্যার পার্খে বসিয়া 

নানা প্রকার সাস্তবন! বাক্য দ্বারা এলিজাবেথের যন্ত্রনার লাঘব করিতে 

চেষ্টা করিতেন। কিন্ত বহু অর্থ ব্যস ও নানারূপ চিকিৎল। সকলই নিক্ষল 
হইল । উত্তরোত্তর তাহার রোগ বুদ্ধি পাইয়। জীবন ক্ষয় হইতে 

লাগিল । এলিজাবেথ তাহার মনে নিদারুণ আঘাত দিয়! ১৮৭৪ থৃঃ 

অবের ১২ই মাচ্চ মানব-লীলা সম্বরণ করেন । 








